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

 
Abaffy-Dancs-Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A 

Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. Bp., 1993. 
Acta Urbani V. = Aloysius L. Tăutu: Acta Urbani V. (1362–1370) Roma, 1964. 
AHA. = Arhiv Hrvatske Akademije. Zagreb (Zágráb). 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
AM. = Archiv mesta. 
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a iných 

pribuzných písomností. Praha, 1956. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 

Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában 

őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Bp., 1906. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest m. = 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. 
Balogh, Középk. okl. = Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár-

ban. Összegyűjtötte, átírta Balogh István. Szerk. Érszegi Géza. Nyíregyháza, 2000. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy 

család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bars = Botka Tivadar: Bars vármegye hajdan és most. I. Regesták és okmányok. II. osz-

tály. Latin okmányok. Pest, 1868. 
Bártfai Szabó, Széchényi = Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi 

család történeti. I. Bp., 1911. 
BAZML. = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. 
Beke = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Bp., 1896. 
Beke, Kolozsmonostor = Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Bp., 1898. 
Békeszerződések = Köblös József–Süttő Szilárd–Szende Katalin: Magyar békeszerződések 

1000–1526. Pápa, 2000. 
BFL. = Bencés Főapátság Levéltára. Pannonhalma. 
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex 

diplomaticus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánynyal a család történetéhez. 
Bp., 1897. 

BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv 1977–. 
Bónis, SZR. = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történe-

téhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Szeged, 1997. 
Bossányi, Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 

1916–1918. 
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–Brunae, 1836–1903. 
CDP. = Lukcsics József–Tusor Péter–Fedeles Tamás–Nemes Gábor: Cameralia 

Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). I–II. Bp.–
Róma, 2014. 

Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I/1. Bp., 1919. 
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Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la istoria 
Românilor. I/1–2. Bucureşti, 1887–1890. 

Df. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
DHA = Györffy György: Diplomata Hungariae antiquissima. I. Bp., 1992. 
Dl. = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Rom. Hist. XII. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. XII. 

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

in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Bp., 1941. 
Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi 

működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
ELTE Kvt. = Eövös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp. 
Engel, Arch. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp, 1996. 
Engel, Gen. = Engel Pál: Magyar középkori adattár. Genealógia-rész. CD-ROM. Bp., 2001. 
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi okmánytár. I–

IV. Bp., 1997–2014. 
Érszegi = Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Bp., 1989. (kézirat) 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 

1829–1844. 
Fejérpataky Ek. = Emlékkönyv Fejérpataky László életének hatvanadik évfordulója ünne-

pére. Bp., 1917. 
Fejér m. Évk. = Fejér Megyei Történeti Évkönyv. Székesfehérvár, 1968–. 
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštsvo. Stredoveké listiny 1248–1526. Bratisla-

va, 1964. 
FMH I. = Fontes Memoriae Hungariae. I. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek 

(1350–1386). Szerk. Novák Ádám. Debrecen, 2017. 
Frangepán = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: Codex diplomaticus comitum de 

Frangepanibus. A Frangepán család oklevéltára. I–II. 1135–1527. Bp., 1910–1913. 
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos 

alatt. Bp., 1908. 
Gelchich, Ragusa = Gelchich József: Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. 

Diplomatarium relationum rei publicae Ragusanae cum regno Hungariae. Bp., 1887. 
Gutheil, Veszprém = Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. 
GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. 
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár. 
Halász É., Prothonotarius = B. Halász Éva: Prothonotarius et vicesgerens domini bani. In: 

Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. 
Szerk. Kincses Katalin. Budapest, 2018. 11–17. 

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

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

HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb. 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára. 

I–II. Bp., 1909–1922. 
Herpay = Herpay Gábor: Debrecen szab. kir. város levéltára diplomagyűjteményének 

regesztái. Debrecen, 1916. 
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HHStA. = Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. 
HZ. = Historijski Zbornik. Zagreb, 1948–. 
HML. = Heves Megyei Levéltár. Eger. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891. 
HOkl. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Bp., 1879. 
Hont = Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. Diplomatarium 

Hontense. I. Bp., 1888 
Horváth R., Győr m. = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). 

Győr, 2005. 
Illéssy = Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. Bp., 1899. 
Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Archivum liberae 

regiaeque civitatis Eperjes. 1245–1526. Szeged, 1931. 
Jakó, Kolozsmonostor = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei 

(1289–1556). I–II. Bp., 1990. 
JAMÉ = A Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza. 
Juhász, Aradi reg. = Juhász Kálmán: Egy dél-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi 

regeszták 1229–1552. Gyula, 1962.  
Juhász, Csanádi székeskápt. = A csanádi székeskáptalan a középkorban 1030–1552. Makó, 1941. 
Juhász, Stifte = Koloman Juhász: Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter. Ein Beitrag 

zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats. Münster in Westfalen, 1927. 
Justh = Borsa Iván: Justh család levéltára 1274–1525. Bp., 1991. 
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. I–II. Bp., 1943. 
Karácsonyi, HH. = Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 

1400-ig. Szeged, 1988. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 

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

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

13. és 14. századi oklevelei (1225–1403.) Capitulum IX. Szeged, 2014.   
KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
KKOL. = Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára. 
Komárom vm. = Alapi Gyula: Komárom vármegye levéltárának középkori oklevelei. Ko-

márom, 1917. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–

1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Vas megyei levéltári füze-
tek 8. Szombathely, 1997. 

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

Középk. hist. = Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az 
előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 1. 
Szeged, 2000.2 

Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 1882–1883. 
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. Wien, 1836–1844. 
Ljubić = S. Ljubić: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke republike. I–V. 

960–1527. Zagreb, 1868–1875. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
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LTR. = Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. Bp., 1904. 
Máramaros = Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Máramaros-

Sziget, 1900. 
Mon. Pol. Vat. = Monumenta Poloniae Vaticana. I–IV. Cracoviae, 1913–1914. 
Mon. Rag. = Monumenta Ragusina. I–V. Zagrabiae, 1879–1897. 
Mon. Vat. Boh. III. = Monumenta Vaticana. Res gestas Bohemicas illustrantia. III. Acta 

Vrbani V. (1362–1370) Praha, 1944. 
Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma ezer éve. I. Szerk. Takács Imre. Pan-

nonhalma, 1996. 
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–

1526). Nyíregyháza, 2006. 
OL-adatbázis = https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 
Opočenská = M. Opočenská: Slovenika uherských listín v domácim dvornim a štátnim 

archivu ve Vidni. Praha, 1927. 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–1894. 
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-

másolatai. Bp., 1890. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 

I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008. 
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599-ig. 

Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy csa-
ládok története. Bp., 1938. 

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

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

Rábik, Diplomatarium = Vladimír Rábik: Diplomatarium Sancto-Albertinum. 
Stredovenské listiny v literárom archíve Spolku Sv. Vojtecha (1181) 1214–1543. 
H.n., 2008. 

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

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

Raynaldus = Raynaldi .... annales ecclesiastici denuo et accurate excusi. Paris. 
RD. = Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. 

Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. Bp. 2008. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy-

zéke. Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. I–II. Bp., 1923–1987. 
Reg. Imp. VIII. = Regesta Imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl 

IV. 1346–1378. Bearb. von Alfons Huber. Innsbruck, 1877. 
Reg. Imp. VIII. Add. = Alfons Huber: Additamentum primum ad … Regesta Imperii VIII. 

Innsbruck, 1889. 
ŠA. = Štátny oblastný archiv. 
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Schmauk = Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Pars II. 
Szepesváraljae, 1889. 

Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac 
Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. I–XVII. 
Zagrabiae, 1904–1981. 

SML. = Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár. 
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 1970–. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sopron, 1889–1891. 
Sprawozdanie = Sprawozdanie z poszunkiwań na Węgrzech. Kraków, 1919. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. Zagreb, 1869–1939. 
Steyerer = Commentarii pro historia Alberti II ducis Austriae. Lipsiae, 1725. 
ŠÚA. = Štátny ústredný archiv. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. Kö-

zépkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivo-

nata (1232–1540). Bp., 1889. 
Szakály, Tolna = Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megma-

radt. 1314–1325. Szekszárd, 1998. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának 

oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
Székely oklt. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu: Székely oklevéltár. I–VIII. 

Kolozsvár–Bp., 1872–1934. 
Szerdahelyiek = Timár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és 

okmánytára. Szeged, 2016. 
SzSzBSz = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II. Bp., 

1887–1889. 
T. = Turul. Bp., 1883–1950., 1992–. 
TCSMT. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged, 1977–. 
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. 

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

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

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

Tkalčić, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica liberae regiae 
civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Povjestni 
spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I–XIV. Zagrabiae, 1889–1932. 

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

Tört. Ért. = Történelmi és Régészeti Értesítő. Új folyam. Temesvár, 1885–1917. 
Truhelka = Ciro Truhelka: Die Slavonische Banalderaren. Wien, 1899. 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
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Turopolje = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis Turopolje olim 
„Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. Zagrabiae, 1904. 

VAML. = Vas Megyei Levéltár, Szombathely. 
Vasi Szle = Vasi Szemle. Szombathely 1934–1939., 1958–. 
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti oklevelei. 

In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LII. Nyíregyháza, 2010. 387–606. 
VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. 
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség római 

oklevéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. 
Veszprém város = Érszegi Géza–Solymosi László (szerk.): Veszprém város okmánytára. 

Pótkötet (1000–1526) Veszprém, 2010. 
Veszpr. reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
Visegrád = Mészáros Orsolya: A késő középkori Visegrád város története és helyrajza. 

Visegrád, 2009. 
Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb, 1899–1920. 
V. Orbán, LC. = M.-H. Laurent–M. Hayez et alii: Urbain V. (1362–1370) Lettres 

communes. I–XII. Paris, 1958–1989.  
V. Orbán, LSC. = P. Lecacheux–G. Mollat: Urbain V. (1362–1370) Lettres secrétes et 

curiales serapportant a la France. Fasc. 1-4. Paris, 1902–1955. 
Wagner, Sáros = Carolus Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii–

Cassoviae, 1780. 
Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006. 
Weber, Suppl. = Samuel Weber: Supplementum III. analectorum terrae Scepusiensis. Lőcse, 1908. 
Wenzel, Bányászat = Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. 

Bp., 1880. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az Anjoukorból. 

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

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

Bp., 1886–1890. 
ZML. = Zala Megyei Levéltár. 
ZW. = Frank Zimmermann–Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 

Siebenbürgen. I–VI. Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 

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

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

ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 

 
 

 
3. Signa 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTA 
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1. 1364. jan. 1. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Almay-i Anthymus, hogy Bakanya-i Renold fia Imre fiai: 
Pál, László és István [1363.] okt. 28-án (sab. an. OO. SS.) a hozzá zálog címén tartozó 
Galambuch nevű birtokára rontottak hatalmaskodva és 32 disznóját elvitték; nov. 7-én (f. III. 
p. OO. SS.) Mihály nevű jobbágyát elfogták, tőle 6 márka dénárt, egy másik jobbágyától 
pedig egy lovat elvettek; dec. 8-án (in fe. Conc. B. virg.) Domokos nevű jobbágyát kegyetle-
nül megölték, és annak 15 márkáját, 4 vég (pecia) jó posztóját és 4 lovát Imre fiai 
szentlászlói (S. Ladislaus) vámszedői elvették. Ezért az uralkodó utasítja a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Kysfalud-i István fia: Sebestyén v. Peterd-i 
Beke fia: János v. Deseu fia: Mihály v. Deed-i Pál királyi ember tudja meg minderről az 
igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, in die Strennarum, a. d. 1364. 
 
Á.: a 18. számú oklevélben. 
 
 
2. 1364. jan. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kéri a pozsonyi káptalant, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akivel Zaph-i Kanch fia: János v. Cheufolua-i Egyed fia: András v. 
Samuth-i István fia: János v. Hety-i Egyed királyi ember idézze meg György fia: Jakabot és 
Chulchtw-i Beke fia: Benedeket a királyi jelenlét elé Jakab pozsonyi bíró ellenében, majd a 
káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, in die Strennarum, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 66. 1. 3. (Df. 227 577.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: solvit sex. Előlapja al-
ján: ad quind. ferie quarte proxime p. Epiph. d. nunc venturas. 

 
 
3. [1364.] jan. 1. körül 
Az esztergomi káptalan előtt Z[uha]-i István fia: Jakou a maga és fiai: István, Miklós, 
László, János és Péter nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) uo. valósi Miklós fia 
Miklós fiai: Miklós és János a Hunt megyei Parassa birtokot – ami őket és Miklós fiait 
örökjogon közösen illeti, és amit egykor ezen Miklós (Miklós és János apja) a Saagh-i 
prépostnak elzálogosított – most a prépostnak át akarják örökíteni. Ezért Jakou a maga és 
fiai nevében Miklós fiait a birtok átörökítésétől, a prépostot pedig annak elfogadásától és 
az abba való bemeneteltől tilalmazta. D. …….. Strennarum, a. d. …… 
 
E.: Dl. 108 262. (KKOL. Protestatoria. j. n.) Erősen fakult. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Megj.: A keltezés OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
4. 1364. jan. 2.  
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, hogy levelének megfelelően (1363. dec. 13., l. Anjou-oklt. XLVII. 640. szám) 
kiküldték tanúságul karpapjukat: Jakabot, akinek jelenlétében [Babarete-i] Miklós [! ∋: 
István] fia: János nádori ember [1363.] dec. 30-án (sab. p. Nat. d.) Lőrinc mestert a 
Zeycziw [?] nevű birtokán a nádor elé idézte jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) Jakab fia: Pál mes-
ter [a káptalan éneklőkanonoka] ellenében. D. in crastino Circ. d., [a.] eiusdem 1364. 
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E.: Dl. 68 926. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 180.) Papír. Hátlapján azonos (… pro 
magistro Laurencio filio Rikolphii de Torkeu…) és újkori kéztől tárgymegjelölés, va-
lamint zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: [lehúzva: pro in Gregorius] in personaliter, 
actor non venit [lehúzva: comitatus de Sarus], pro in Nicolaus filius Both cum Scepus 
ad Nat. Johannis B. 

 
 
5. 1364. jan. 3. 
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (1363. 
dec. 26., l. Anjou-oklt. XLVII. 657. szám) emberével: Simonnal kiküldték tanúságul Miklós 
mestert, a Szt. Mihály arkangyal-oltár mesterét, akik a Senk-i, Hortobag-i és Seguswar-i 
székekben nemesektől, comes-ektől, papoktól és közrendűektől (communes homines) meg-
tudták, hogy a Lapus nevű földrész Gegus fia: János mester Almakerek nevű birtokához 
tartozott örökjogon, de a Kapus-i és Waldhyd-i népek azt hatalmaskodva elfoglalták. Egy 
idős ember azt mondta, hogy amikor ez történt, ő Kapus birtokon lakott (morabatur). D. 
oct. Johannis ew., a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 5274. (Erdélyi fisc. lt. 1. 1. N.)  Papír. Hátlapján középkori és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
2. Ue. jelzet alatt. Papír. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, va-
lamint zárópecsét körvonala. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: ZW. II. 205–206; Doc. Rom. Hist. XII. 202–203. (román fordítással)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 243. szám. 
 
 
6. 1364. jan. 5. 
A nyitrai káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Péter mestert, akivel a ná-
dori kúria notarius-a, a nádor által onnan mindkét fél részére speciálisan kiküldött Miklós 
litteratus [1363.] nov. 9-én (f. V. p. oct. OO. SS.) és más alkalmas napokon a szomszédok 
és a felek: Touth (dict.) Márton fia: Mihály felperes, ill. Gyula fia: Gergely (aki a maga és 
frater-e: Miklós nevében jelent meg a káptalan ügyvédvalló levelével) és András fia: András 
alperesek jelenlétében Kistopolchan birtokra ment, azt a szántóföldeken, a legelőnek hasz-
nált (campestres) földeken és a hegyeken (kivéve a vitás földeket és erdőket, amik Hrusov 
vár földjei felől fekszenek) mérőkötéllel (funiculo distribucionis) 4 részre osztotta, és a 
szántóföldek negyedét (mivel azt a felek vitái miatt 1 helyen elkülöníteni sehol sem tudta) 
különböző helyeken kihasítva és új határjelek emelésével elkülönítve – ti. egy szántóföld-
részt a kerteken és telkeken (fundus curiarum) túl, azon negyedrész okán, amit a nádor 
korábbi döntésének megfelelően a nádori és a káptalani emberek Kistopolchan birtok telek-
helyein Márton fia: Mihálynak átadtak (ennek határai: ezen kertek; hegy; tölgyfa; erdő; 
nagy út, ami Kistopolchan birtok falujából egy hegyhez tart); emellett egy másik szántó-
föld-részt (ennek határai: Thopolnicha folyó Kistopolchan falu felső részén; ezen Gergely 
szőlője; Topolnicha folyó; völgy); egy harmadik szántóföld-részt (ennek határai: kelet felől 
Mochola falu földje; dél felől egy nagy út, ami Kistopolchan faluból megy Mochola falu-
ba; nyugat felől a Sythwa folyó mellett egy árok; észak felől a Kistopolchan falubeli Szt. 
Katalin szűz-egyház földje), egy kaszáló v. rét részével együtt ezen föld mellett a Sythva 
folyó felől; egy negyedik szántóföld-részt a hegyeken (ennek határai: kelet felől egy nagy 
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út, ami Kistopolchan faluból Lewa felé tart; dél felől a Sykua faluból Kereztur faluba tartó 
kisebb út; nyugat felől az Azywpatak völgy Hrusov vár földjéig), a Kistapolchan falu mel-
lett levő erdő felső, északi negyedével együtt – Márton fia: Mihálynak iktatta, továbbá neki 
hagyta a komló- és gyümölcskerteknek rendelt helyeket a Thopolnicha folyónál levő 
völgyben, a birtok szőlőhegyein levő szőlőültetés helyét, valamint egy malomhelyet árok-
kal Gyula fiai malmain innen. A berkeket (rubeta seu minima nemora) és a legelőket (loca 
pascualia) a felek közös használatára hagyta. Ezek után nov. 15-én és 16-án (IV. et V. f. 
prox. preteritis) a nádori ember a felekkel és a szomszédokkal Bayka birtokot bejárta, kirá-
lyi mértékkel megmérve 4 részre osztotta, a negyedét, ti. Touth (dict.) Márton és Teeth fia: 
István birtokrészeit a Pál comes néhai országbíró oklevelében levő határokon belül találta 
Márton fia: Mihály kezénél, ezen István részét pedig a kelleténél nagyobbnak találva 
Bayka birtok háromnegyedéhez kiegyenlítette, és István ezen birtokrészének maradékát, 
ami Mihály kezén van Bayka birtok közepén, királyi mértékkel megmérve az ország szo-
kásának megfelelően 4 pensa dénárra becsülte. D. in vig. Epiph. d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: a 842. számú oklevélben. 
 
 
7. 1364. jan. 8. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Lazon-i István fia: János, másrészről Checher-i 
Jób fia Domokos fia: János (a maga és ue. Domokos fia István fia: Péter nevében), és Ist-
ván fia: János elmondta, hogy bár ő tavalyelőtt (anno plusquam preterito) elvitte a kápta-
lanhoz a király levelét – miszerint a királyi ember a káptalan tanúsága jelenlétében királyi 
szóval figyelmeztesse Domokos fia: Jánost és István fia: Pétert, hogy adják vissza a 
Zabouch megyei, Ticia folyó melletti Berzel nevű birtokot (ami ezen István halála és ezen 
János megsebesítése miatt bizonyos pénzösszegért nekik elzálogosításra került) –, de mivel 
időközben a házai leégtek és elvesztette vagyonát, amivel e birtokot ki tudta volna váltani, 
ezért nem tudta a mondott figyelmeztetést és követelést (repeticio) a királyi és káptalani 
emberekkel elvégeztetni, sem a káptalan oklevelét minderről kiadatni. D. oct. Circ. d., a. 
eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 31 307. (Csicsery cs. lt. 866.) Hátlapján pecsét körvonala. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 47. 
 
 
8. 1364. jan. 9. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Symon-i Benchench fia: Demeter (Osl fia János fia: 
János mester nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Zurchuk-i Pál 
fia: Bertalan (Zenthmartun-i Márton fia: János mester nevében a vasvári káptalan ügyvéd-
valló levelével) megvallották, hogy János fia: János visszaadta Márton fia: Jánosnak Már-
ton fia: Petheu Vasvár megyei Rengech és Szentmárton (S. Martinus) birtokokon levő 
részét (ami a győri káptalan oklevelével János fia: Jánosnak 20 nehéz súlyú márka dénár 
készpénzért került elzálogosításra), viszonzásul Márton fia: János a Semyen birtoknál levő, 
dél felé 12 hold szélességben a wlgo Er (dict.) patakon túli szántóföldekig, észak felé pedig 
Kemenes határaiig tartó földrészt János fia: Jánosnak visszaadta, szavatosságot vállalva a 
maga és leszármazottai részéről János fia: János és utódai felé, s ha ezt nem teljesítik, ak-
kor a győri káptalan oklevelével János fia: Jánost be kell vezessék Márton fia: Petheu bir-
tokába, amit ha Márton fia: János v. utódai később ki akarnak váltani, a győri káptalan 
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oklevelének megfelelően megtehetik. A felek érvénytelenítették minden tudományvevő, 
peres, bírság- és egyéb levelüket, kivéve a mondott záloglevelet. D. f. III. p. Epiph. d., a. 
eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 86 167. (Ostffy cs. lt. 7. 12.) Hátlapján pecsét körvonala. Középkori kéztől: Rengec. 
Á.: Vasvári kápt., 1420. szept. 10. Dl. 86 281. (Uo. 7. 12.) 
 
 
9. 1364. jan. 11.  
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően 
(1363. dec. 13., l. Anjou-oklt. XLVII. 639. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
János mestert, akivel [Salamon-i] Miklós fia: János királyi ember [1363.] dec. 31-én 
(domin. an. Epiph. d.) a szomszédok összehívásával Barbahaza birtokra ment, és bevezette 
annak tulajdonába [Derk-i Meges (dict.)] Jakabot, iktatva azt neki, nem lévén ellentmon-
dás. D. 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. ápr. 4. Dl. 49 727. (Rumy cs. lt. 56. 67.)   
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján. XX. századi. 
 
 
10. 1364. jan. 12. 
A Saag-i konvent 1364. jan. 12-én (f. VI. p. Epiph d., a. eiusdem 1364.) kiadott 
tilalmazólevele a Neugrad megyei Kyskeer birtok ügyében. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1406. febr. 17. KEML. Palásthy cs. lt. 3062. 1. 1. 59. (Df. 

281 851.) 
2. Garai Miklós nádor, 1406. febr. 17. Dl. 69 337. (Kubinyi cs. lt. 158.) Eltérő névalak-
jai: Saagh, Kysker. 
3. Garai Miklós nádor, 1409. nov. 14. > Zsigmond király, 1411. máj. 27. Dl. 69 360. 
(Uo. 180.) 

 
 
11. 1364. jan. 14. Visegrád 
[I.] Lajos király 1364. jan. 14-én (domin. p. oct. Epiph. d., a. d. 1364.) Wysegrad-on ki-
adott nyílt oklevele szerint színe előtt Mihály Homonna-i pap és Nawalyad-i Nata fia: 
György (Homonna-i Drugeth [!] fia János mester fiai: Sebestyén, Miklós, István és Ferenc, 
valamint Geren-i János comes fia: Miklós nevében) tiltakoztak, hogy képviseltjeik joga 
sérelmére János fia: Drugeth [!] és Geren-i néhai Miklós comes fia: János a birtokaikról 
kiadott számos oklevelüket érvénytelenítették Ruzka-i Dobo fia: Jakab, Paloch-i Máté 
(Mathius) fia: Péter és frater-e: András, Paloch-i Pethew fia: János, Chazlouch-i László fia: 
János, valamint Ruzka-i Bathor (dict.) János fiai: István és Miklós ellenében, ezért ők 
Drugeth fia János mester fiai és János comes fia: Miklós nevében János fia: Drugeth-et és 
Miklós comes fia: Jánost ezen okleveleik érvénytelenítésétől tilalmazták. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1411. jún. 15. Dl. 53 592. (Kállay cs. lt. 1400. 510.) Tévesen 

1374. évet írva, ahol a septuagesimo felett más kéztől sexagesimo javítás olvasható. 
2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1413. máj. 3. Dl. 53 667. (Uo. 1400. 612.) Eltérő név-
alakjai: Vissegrad, Nyaualyad, Dobow, Mathyus, Paluch, Chazloch, Bator. 



21 

12. 1364. jan. 14. Visegrád 
Konth Miklós nádor 1364. jan. 14-én (domin. p. oct. Epiph. d., a. d. 1364.) Wysegrad-on 
kiadott, azonos tartalmú nyílt oklevele. 
 
Apparátusát l. az előző számú oklevélnél. 
 
 
13. 1364. jan. 14. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király kápolnaispánja 1364. jan. 14-én (domin. p. oct. 
Epiph. d., a. d. 1364.) Wysegrad-on kiadott, azonos tartalmú nyílt oklevele. 
 
Apparátusát l. a 11. számú oklevélnél. 
 
 
14. 1364. jan. 15. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit színe előtt az aradi (Orod) káptalan 
idézőlevelének megfelelően Gyuluez-i Iwan fia: Domokos (akinek nevében Domokos fia: 
István jelent meg a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével) jan. 8-án (oct. diei Strennarum) 
viselt Ozyagh-i Rath fia Heym fia: Lőrinc ellenében (akinek nevében Saar-i Iuan fia: Miklós 
jelent meg a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
el, mivel bár Domokos képviselője kinyilvánította annak keresetét (accio) birtokügyben, de 
Lőrinc képviselője azt mondta, hogy ő ily nehéz ügyben Lőrinc megkérdezése nélkül nem 
tud választ adni. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 012. (Kállay cs. lt. 1300. 1410.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Jacobus dictus Bogar cum 
Chanadiensis, pro in Blasius filius Pauli cum Vesprimiensis ad oct. S. regis. Due. 

K.: Krassó III. 59. (jan. 8-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 203–204. (román fordítással) 
R.: Kállay 1490. szám; Juhász, Aradi reg. 87. szám. (jan. 8-i dátummal) 
 
 
15. 1364. jan. 15. Sáros 
Mihály mester, Konth Miklós nádor, a kunok bírája [vicecomes-e] és a Sarus-i szolgabírók 
igazolják, hogy a registrum-ukban Ábrahám fia: Péter és annak fia ellenében különböző 
bírságokban elmarasztalt Radach-i Jób fia Domokos fia: András mind a peres ellenfélnek, 
mind nekik mint bíróknak ezen bírságok ügyében teljességgel elégtételt adott. D. in Sarus, 
f. II. an. Fabiani et Sebastiani, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 31 308. (Csicsery cs. lt. 311.) Hátlapján 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredékei. 

Azonos kéztől: pro Andrea de Radach. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 47. 
 
 
16. 1364. jan. 15. Vasvár 
Lorand fia: János mester vicecomes és Vasvár megye szolgabírói tudatják, hogy Kald-i 
László fia: János jan. 8-án (f. II. p. Epiph. d.) egész nap várt színük előtt Kald-i Imre fia: 
Imre mesterre, de korábbi oklevelük ellenére Imre nem jelent meg, nem is küldött senkit 
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maga helyett, ezért őt bírságban marasztalják el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. 
D. in Castroferreo, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 553. (Múz. Ta. 1897. 13.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (László 

fia: Jánost is mesternek nevezve), valamint 2 zárópecsét töredékei. 
 
 
17. 1364. jan. 15. Vasvár 
[Lor]and [fia: J]ános, Konth Miklós nádor vicecomes-e és [Vas]vár me[gye szolga]bírói 
azon pert, amit korábbi oklevelüknek megfelelően színük előtt Zygety-i Pál fia: Miklós 
jan. 8-án (f. II. p. oct. Epiph. d.) akart viselni Koltha-i János fiai: Illés és [Já]nos ellenében, 
királyi írásos parancs miatt a felek akaratából márc. 31-re (oct. Passce d.) a királyi kúriába 
küldik át. D. in Castroferreo, in termino pre[notato], a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus 28. 21. (Df. 259 144.) Hiányos. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Miklóst mesternek nevezve), valamint 2 
zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro Elya Johannes Magnus [?] 
cum Castriferrei ad Johannis Bapt. 

 
 
18. [1364.] jan. 15. 
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 1. 

szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Domokos mestert, akivel Deseu fia: Mihály 
királyi ember jan. 13-án (sab. videlicet oct. Epiph. d.) nemesektől és megyebeliektől nyíl-
tan és titokban megtudta, hogy Bakanya-i Renold fia Imre fiai: Pál, László és István 
[1363.] okt. 28-án (sab. an. OO. SS.) Almay-i Anthymus Galambuch nevű, hozzá zálog 
címén tartozó birtokára rontottak hatalmaskodva és 32 disznóját elvitték; nov. 7-én (f. III. 
p. OO. SS.) Mihály nevű jobbágyát elfogták, tőle 6 márka dénárt, egy másik jobbágyától 
pedig egy lovat elvettek; dec. 8-án (in fe. Conc. B. virg.) Domokos nevű jobbágyát kegyet-
lenül megölték, és annak 15 márkáját, 4 vég (pecia) jó posztóját és 4 lovát Imre fiai 
szentlászlói (S. Ladislaus) vámszedői elvették. D. f. II. p. oct. Epiph. d., a. eiusdem 
supradicto. [1364.] 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 1. 2. 4. (Df. 208 444.) Hátlapi mandorla alakú 

zárópecsét előlapra átütő körvonala. 
 
 
19. 1364. jan. 15.  
A vasvári káptalan tudatja, hogy korábbi oklevelük szerint színük előtt jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) Halastow-i István fiai: Miklós, Mihály, László, János és Jakab 13 márkát – hatot 
természetben (estimacione condigna), hetet pedig dénár készpénzben – kellett fizessenek 
Halastow-i Marcolph fia Marcolph özvegyének. Akkor Miklós a maga és fivérei nevében 
(azok terhét magára vállalva) 6 márkát természetben kifizetett, de mivel a maradék 7 már-
kát dénárokban nem tudta leróni, ezért kötelezte magát, hogy ha jan. 27-én (quind. predict. 
oct.) e nemes asszonynak v. képviselőjének a 7 márka helyett nem fizet 9 márka dénár 
készpénzt, kizárva a természetbeli, főleg a birtokkal való fizetést (omni penitus 
estimacione tam mobili quam inmobili specialiter possessionaria exclusa), akkor elveszti a 
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6 márkát mint ki nem fizetettet, ezen felül a per kezdete előtt lerovandó, a bíró része nélküli 
26 márka dénár készpénzben marasztalják el. D. 3. die termini prenotati, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 5275. (NRA. 50. 44.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint vi-

szont a kifizetés jan. 20-án – quind. Epiph. d. – kell történjen a káptalan előtt), vala-
mint zárópecsét töredékei. 

 
 
20. 1364. jan. 15.  
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően 
(1363. dec. 15., l. Anjou-oklt. XLVII. 643. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
János mestert, akivel [Salomon-i] Miklós fia: János királyi ember jan. 4-én (f. V. an. 
Epiph. d.) [a Supprun megyei E[ge]red-en levő] birtokrészre ment a szomszédok össze-
hívásával, azt visszavette (recaptivare) [Kuchk-i] Kachow (dict.) Tamás joga nevében, és 
iktatta Tamásnak, nem lévén ellentmondás. D. 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Á.: a 91. számú oklevélben. 
K.: HO. II. 114–115. (Á.-ban.)  
 
 
21. 1364. jan. 16. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt Helmech-i Simon fia: Lőrinc – 
Palouch-i Máté fiai: Péter és András, valamint Palouch-i Twz (dict.) Peteu fia: János nevé-
ben a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével – a konvent idézőlevelének megfelelően 
[1363.] okt. 6-án (oct. Mychaelis prox. preteritis) Drugeth Miklós comes fia: János mester 
ellenében bemutatta a Lelez-i és Jazou-i konvent, valamint az Wngh megyei szolgabírók 
1362. évi, a király (ezekben átírt) írásos parancsára küldött tudományvevő jelentéseit, állítva, 
hogy tartalmazzák Máté fiai és János keresetét (accio). Ezek szerint a királyi emberek, a 
konventek tanúságai és az Wngh megyei egyik szolgabíró megtudták, hogy Druget Miklós 
comes néhai országbíró fia: János mester júl. 1-jén (f. VI. p. Petri et Pauli) a jobbágyaival 
felszántatta Paloch-i Máté fiai: Péter és András, valamint Palouch-i Tuz (dict.) Peteu fia: 
János Kelechen nevű birtokát, júl. 2-án (sab. prox. tunc sequenti) pedig a Kelechen nevű 
falvukban lakó 4 jobbágyot és 2 nőt László fia: Péterrel kegyetlenül, hatalmaskodva meg-
verette (l. Anjou-oklt. XLVI. 315., 316. és 583. szám). Erre Ábrahám fia: János (Miklós 
comes fia: János mester nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy 
ura: János mester teljesen ártatlan a vádban. Mivel Lőrinc képviselő a felperesek vádját 3 
tudományvevő oklevéllel nyilvánította ki, és a felpereseket az ügyben az ország szokása 
szerint párbaj megvívásának vetette alá (amibe János mester képviselője beleegyezett ura 
ártatlansága bizonyítására és a párbajnak a felperesek képviselője által felkínált jelét elfo-
gadta), ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, 
hogy Máté fiai és Peteu fia: János felperesek a vádak bizonyítására gyakorlott bajvívót, 
Drugeth Miklós comes fia: János mester pedig ártatlansága igazolására gyakorlatlan bajví-
vót állítsanak lovon és lovagi fegyverzetben (armis militaribus) [1364.] jan. 9-én (2. die 
oct. diei Strennarum) Vissegrad-on a király színe elé. A párbaj napján, bár a felek bajvívói 
lovagi fegyverzetbe öltözve és lovaikra szállva készek voltak a párbajmezőre lépni, hogy 
egymás ellen harcoljanak, de végül a felek István comes bírói engedélyéből és a párbajme-
ző körül levő számos báró és nemes (főleg Konth Miklós nádor, a kunok bírája, az ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Bubeek György, az országbíró fivére, királynéi tárnok-
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mester, Olivér mester fia: János Simig-i comes) ösztönzéséből úgy egyeztek meg, hogy 
Máté fiai és Peteu fia: János együtt Dobou fia: Jakabbal, Ruzka-i János fiaival: Istvánnal, 
Miklóssal és Jánossal, valamint Chazloch-i László fia: Jánossal, ill. Miklós comes fia: János 
mester az országbíró előtt egymást felmentették az eddig köztük történt minden jogtalan-
ság, kár, famulus-aik és jobbágyaik megverése és megsebzése ügyében, egymás ellenében 
eddig kiadott tudományvevő okleveleiket érvénytelenítették, és örök érvényűnek hagyták 
azokat a határjeleket, amiket korábban Miklós fia: János mester Kapus, ill. Máté fiai és 
Peteu fia: János Kelechen nevű birtokai között emeltek megegyezésük során a szántó- és 
legelőnek használt földeken (terris campestribus). Ha Máté fiainak és Jánosnak vannak 
olyan okleveleik, amik a Kapus és Kelechen birtokokat az erdőkben egymástól elválasztó 
határjeleket tartalmazzák, ezeket máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák be az országbíró előtt, 
aki akkor a mondott bárókkal (v. azok távollétében másokkal) időpontot jelöl ki, amikor a 
felperesek e két birtok határjeleit ezen oklevelek alapján a királyi és valamely káptalani v. 
konventi ember jelenlétében megújítják és felelemelik e birtokok örök elkülönítése érde-
kében. Ha nincsenek ilyen okleveleik, akkor az országbíró által máj. 1-jén kijelölendő idő-
pontban Máté fia: Péter és Peteu fia: János a Kapus és Kelechen birtokokat elkülönítő efféle 
örök határjeleket a királyi és káptalani v. konventi ember jelenlétében hitükre, miként földre 
esküt szokás tenni, a régi határoknak megfelelően az erdőkben emeljék fel. Miklós comes 
fia: János mester nem az országbíró és a bárók ösztönzéséből v. tanácsából, hanem a saját 
akaratából érvénytelenített minden olyan oklevelet, amikkel az apja: Miklós comes a felpe-
resek birtokai szomszédságában levő birtokai határjeleit felemelte e nemesek ellenében, 
amennyiben és ahol ezek a felperesek birtokainak határait érintik, ezen oklevelek azonban 
érvényben maradnak mások ellenében. A felek jobbágyait a másik fél vásárain, falvaiban 
és birtokain az adósságaik és jogtalan tetteik miatt nem lehet fogságra vetni, sem javaikat 
elvenni – kivéve a nyilvános tolvajlás v. rablás során megtalált javakat; emberek megseb-
zése és megölése esetén pedig az elfogott személyeket a megyésispán (comes parochialis) 
és a szolgabírók elé vezessék ítéletre –, mert az efféle ügyeket a jobbágy saját ura előtt 
tárgyalják, aki a jobbágyai részéről igazságot szolgáltat. Néhai Druget (dict.) János mester 
fia: Drugheth (dict.) János a maga és távollevő fivérei (uterinus frater) nevében (akik terhét 
és bírságát magára vállalta, ha mindezeket nem tartják be) az országbíró előtt ezen meg-
egyezéshez beleegyezését adta, megerősítve és elfogadva mindazt, amit Miklós comes fia: 
János mester vállalt. Mivel László fia: János azt mondta, hogy egykor egy jobbágyát tör-
vénytelenül és hatalmaskodva lefejeztette Miklós comes fia: János, ő viszont azt állította, 
hogy ezt jogszerűen tette és erről oklevelei vannak, ezért ezen okleveleket máj. 1-jén László 
fia: János ellenében mutassa be az országbírónak állítása bizonyítására. Miklós comes fia: 
János vállalta, hogy Máté fiainak és Peteu fia: Jánosnak a perük során kiadott költségeikért 
100 márkát fizet az országbíró előtt, a mondott 4 jobbágy és 2 asszony megsebzéséért pe-
dig azok élődíja megváltásának (emenda homicidii) felét, ti. 30 márkát az ország szokásá-
nak megfelelően részben dénárokban, részben természetben (estimacione condigna), még-
pedig 44 márkát máj. 1-jén, 43 márkát aug. 1-jén (oct. Jacobi) és 43 márkát okt. 6-án (oct. 
Mychaelis), kétszeres büntetéssel, ha bármely időpontot elmulasztja. D. in Vissegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Á.: Váradi káptalan, 1381. júl. 17. Dl. 5184. (NRA. 792. 4.)  
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1411. jún. 15. Dl. 53 592. (Kállay cs. lt. 1400. 510.) Eltérő 

névalakjai: Wyssegrad, Chaslouch.  
2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1413. máj. 3. Dl. 53 667. (Uo. 1400. 612.) 
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22. 1364. jan. 16. Kőrös 
István testvér, sacre scripture magister, nyitrai püspök István fia: Tamás, valamint Dragech 
fiai: Pál és Péter kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott nyílt oklevelé-
ben átírja Kálmán, az oroszok királya (rex Rutenorum), egész Sclauonia hercege 1232. évi 
privilegiális oklevelét (l. RD. 10. szám). D. in Crisio, f. III. an. Anthonii, a. d. 1364. 
 
E.: AHA. Diplomata latina. 1. 27. (Df. 230 111.) Hátlapján mandorla alakú pecsét nyoma. 
K.: Smič. XIII. 328. 
 
 
23. 1364. jan. 17. Sopron 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek és 
birtokos embereknek, továbbá a királyi és királynéi városoknak, szabad falvaknak (villa 
libera), ezek bíróinak, rector-ainak és falunagyainak: elpanaszolták neki Péter sárvári 
(insula Sarwar) bíró, valamint Tamás és Wuel ottani esküdt polgárok a maguk és minden 
polgár- és hospestársuk nevében, hogy amikor ők élelmük beszerzésére v. más szükségtől 
kényszerítve a címzettek területeire és birtokaira mennek, közülük számosan őket feltartóz-
tatják és akadályozzák javaikban és személyükben, főleg mások bűnei és kihágásai miatt, 
anélkül, hogy előbb, miként ez kellő, tőlük igazságot kérnének (nulla prius ab ipsis ut 
conveniens esset iusticia postulata). Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy amikor és 
ahányszor ezen királyi polgárok és hospesek a birtokaikra, falvaikba és területeikre men-
nek a jelen oklevél tanúságával, felettük ne ítélkezzenek, bíróságuk elé állni őket ne kény-
szerítsék, javaikat és személyüket mások adósságai, támadásai és vétkei, főleg a minden-
kori Saaruar-i várnagyok és officialis-ok kihágásai miatt akadályozni és feltartóztatni ne 
merészeljék. Ha pedig a címzettek közül valakinek keresete (accio vel quescio) lenne ezen 
polgárok ellen, a pert a polgárok bírója és esküdtjei előtt folytassák le, és ha ők hanyagok 
lennének az ítélkezésben, akkor nem azt kell a király v. a királyi tárnokmester jelenléte elé 
idézni, aki ellen perelnek, hanem a bírót és az esküdteket, hogy megokolják az igazság-
szolgáltatás megtagadását, és ez esetben az ő részükről a király v. a királyi tárnokmester 
fog ítélkezni minden panaszosnak az ország joga (lex) szerint. D. in Supprunio, f. IV. an. 
Fabiani et Sebastiani, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5276. (Archivum regni. RRR. 3. 11.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgy-

megjelölések. Királyi pecsét körvonalában: relacio domini N[icolai] Kont palatini. 
K.: F. IX/3. 425–427. 
 
 
24. [1364.] jan. 17. 
Die XVII. Jan. Raguzai tanácsi határozat: adjanak a magyar (H) királynak (dominus noster 
naturalis) gályákat, ahogy a király követe kérte. 
 
K.: Mon. Rag. IV. 8. (ezen éves dátummal) 
 
 
25. 1364. jan. 18. 
A győri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva Bubeek István comes 
országbíró levelét a felperes Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes és frater-e: 
Péter mester, ill. az alperes Myske-i Antal fia: Kontra (dict.) Gergely közötti közös tudo-
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mányvételről, a felperesek részére Jutas-i Péter fia: István királyi emberrel Gyuke mestert, 
a győri (Jaurinum) Szt. Adalbert vértanú-egyház prépostját, az alperes Kontra Gergely 
részére pedig Zenthyuan-i Miklós királyi emberrel pedig Domokos mester Suprun-i 
főesperest, kanonoktársaikat küldték ki tanúságul, akik jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Myske 
birtokon a szomszédok, megyei nemesek és más, bármiféle helyzetű és állapotú Wesprim 
megyei emberek összehívásával együtt eljárva, hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, elfogultság nélkül, nyíltan és titokban tudományvételt tartottak arról, vajon 
Damald Myske-i Miklós fia: János nagyapja (avus) volt-e, Kontra Gergely nagyapja: Ger-
gely Damald-al testvérek (fratres uterini) voltak-e, ezért János Myske-n levő része jog 
szerint Kontra Gergelyhez tartozik, avagy Miklós fia: János Antal fia: Kontra-val [!] nem 
állt rokonságban (proxima generacionis linea) és így e birtok a királyi adományozási jog-
körhöz tartozik. A Benedek és Péter mesterek oldalán nyilatkozók nevei: Sarusdfew-i Ist-
ván fia: András, Megyes-i István fia: Miklós, Zurchuk-i Benedek fia: Miklós (Myske-i 
Miklós fia János leánytestvérének fia), Deuecher-i Lőrinc [fia:] János, Koruntal-i Benedek 
fia: István, Deuecher-i János fia: Lőrinc (mint közelebbi szomszédok Wesprim megyéből) 
és a Zala megyei Monozlo-i Simon fia: N. [! Miklós], Damald rokona azt mondták, hogy 
Damald és Gergely nem voltak testvérek, Kontra Gergellyel Miklós fia: János nem állt 
semmilyen rokonságban (aliqua linea consanguineitatis), ezért a király által Pál fiainak: 
Benedek és Péter mestereknek tett birtokadomány jog szerinti volt; továbbá Zoda fia: István, 
Zurchuk-i Bors fia: Mihály, Paka fia: Péter, Sarusd-i Péter fia: N., Imre [fia:] Péter, Péter 
fia: Miklós, Péter fia: István, Hon-i Dyetric fia: János, Leurenthe fia: Beke mester, 
Leurenthe-i Tamás fia: János, Dobus-i János fia: N., Zalouk-i Péter (Wesprim megyei 
szolgabíró), Ayka fia: András, Ayka-i János fia: Tamás és Noztup-i János fia: Péter 
(Myske-i János sororius-a) mint Veszprém megyei szomszédok, Alas-i Domokos fia: János 
(noha azt mondta, 18 évig szolgált Myske-i Antalnak), Fayz-i Myske fia: Pál, Pese-i Mihály 
fia: Miklós, Fayz-i Jakab, György fia: Pál, Jakab [fia:] N., János fia: András, János fia: 
Tamás, Péter fia: N., Mátyás fia: Lőrinc, Zabady-i Benedek fia: Péter, Bedech fia: Tamás, 
Saar-i Tamás fia: Miklós, Marzaltw-i István fia: Péter, Ozy-i Gergely fia: Lukács, Echy-i 
Tamás fiai: István és Miklós, Wthlew-i Onth fia: Tamás, Atya-i Péter fia: István, Ector fia 
Miklós fia: György, Izkaz-i János fia: Péter, Alas-i Domokos [fia:] Mihály, Chegle-i Péter 
fia: Bertalan, Jutas-i Tamás fia: János, veszprémi (Wesprimium) Tamás fiai: János és István, 
Zalouk-i Beke fia: János (Veszprém megyei nemesek), Zurchuk-i Tamás fia: Lampert, 
Ányos fia: János, Zurchuk-i György fia: Miklós (a birtok szomszédai), Miklós fia: János, 
Gymolth-i Gergely fia: Fülöp, Wyld-i Bekew fia: János, Vgud-i Chenyk fia: Péter, Kezy-i 
Márton fia: György, Hydegkwth-i Ányos [fia:] János, Hydegkwth-i Mihály fia: [lehúzva: 
János] László (Wesprim megyei szomszédos nemesek), Zenthlaslou-i Bas fia: Egyed, 
Gepw-i Gogan fia: Zeuke, Vk-i László fia: Antal (Zala megye), János [fia:] Miklós, Jaar-i 
Dénes, ZenthGal-i István fia: Pál, Bewd-i Máté (Mathyus) fia: Miklós, Bewd-i Pál fia: 
Miklós, Alas-i Miklós fia: Antal, Zenthlaslou-i Basow fia: István (Wesprim megyei neme-
sek), Megyer-i Péter fia: Máté (Mathius), Zenthelesebet-i Borsud fia: János, Terkench-i 
Miklós fia: András, Kayar-i Tamás [fia:] Dénes, Vk-i László fia: Mihály, Chafurd-i János 
fia: Jakab, Endre fia: János, Vk-i Leustach fia: Tamás, Vk-i István fia: János, szentimrei 
(S. Emericus) András fia: Mihály, Péter fia: Lőrinc, Turdemicz-i Egyed fia: András, 
Hydegkuth-i András [fia:] Mihály mint szomszédos, Chab-i János fia: Gyuke, Desew fia: 
Tamás, Chab-i Jakab, Hobay-i Arnold fia: Balázs, Kelemen fia: Tamás, Hon-i Pál fia: János 
(Zala megyei nemesek), Wesprim megyéből István fia: Miklós, Pál fia: István és Chygle-i 
Domokos fia: Beke, továbbá Tornamelleke-i Chepan fia: István, Kathl-i Vörös (Rufus) 
Péter fia: László, Deem-i Miklós [fia:] János, Tok fia: György, Márk fia: Lukács, Iwanka 
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fia: János (az egyház Izkaz-on lakó nemes jobbágyai), Zeuleus-i Demeter fia: Miklós, Sala-
mon-i János fia: János, Bewd-i Miklós fia: Jakab, Wenezk-i Péter fia: Gál, Achad-i Miklós 
fia: István, Gyengius-i Benedek fia: Kálmán, Berellew-i János fia: N., Alasun-i András fia: 
György, Chepel-i Miklós fia: Benedek, Gersen-i Ábrahám fia: Balázs, Hydegkuth-i Do-
mokos fia: Péter (Wesprim megyei nemesek), Zouapataka-i Mihály fia: Pál (Zala megye). 
A Kontra (dict.) Gergely alperes részére nyilatkozók – Deuecher-i Márton fia Miklós özve-
gye, Sarus-i Moy fia Bálint özvegye, Koruntal-i Beke özvegye, Damald fia Miklós leánytest-
vére mint szomszédok, Tamás fia: Jakab, László fia: Péter, Beke fia: István, Pál fia: Kálmán, 
János fiai: Demeter, Jakab és Imre, Felekus fia: Lőrinc, György fia: Miklós (Miklós fia: 
János Myske birtokával szomszédos Koruntal-i nemesek), Sarusdfew-i Bálint fia: Gergely 
szomszédos, 9 közrendű (homines populares) Nyarrad faluból, a veszprémi püspök jobbá-
gyai (akiket Kontra Gergely a szomszédainak nevezett, de a felperesek képviselője ezt 
tagadta), György fia: Illés, Deuecher-i Herrald fia: Miklós, János fia: Miklós (12 éves fiú, 
aki azt mondta, hogy Kontra Gergely az ő frater-e) és Myske-i Myske fia: János szomszé-
dok, Cholta-i Miklós fia: Pechul, Cholta-i Myke fia: János, Megyes-i István fia: Imre, 
Vruzy-i István fia: István, KysBersen-i István fia: Lőrinc, Hon-i Mihály fia: László, Vk-i 
Beke fia: Mátyás, Deem-i Benedek fia: Mihály, Leurenthe-i László fia: Miklós, Zurchuk-i 
Jakab fia: Miklós, Herend-i András fia: János (a veszprémi püspök nemes jobbágya), 
Wygant-i Balázs fia: Bálint, Berelleu-i János fia: Mihály, Gersen-i Gede fia: Miklós 
(Wesprim megyei nemesek), Vras-i Nagy (Magnus) Tamás (Zala megye), 
Zenpalaltalfalua-i Dénes fia: Imre (Zala megye), János fia: Péter és Domokos (a győri 
egyház nemes jobbágyai), Temered-i Zeuke (dict.) István (Vasvár megye) – azt mondták, 
hogy miként ők tudják és hallották, Damald és Myske-i Gergely frater patruelis-ek voltak, 
a birtokaikon nem osztoztak meg, ezért Miklós fia: János Myske nevű birtoka nem tartozik 
a királyi adományozási jogkörhöz. A királyi és káptalani emberek fogott bírókkal János 
Myske birtokon levő részét (megtekintve minőségét, mennyiségét és értékét) szemmel 3 
ekényire becsülték az ország szokásának megfelelően. D. 6. die oct. predict., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 554. (Múz. Ta. Véghely.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (… ad 8. diem ad iudicem), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Kortárs kéztől: magister Benedictus personaliter et pro Petro Nicolaus de Sary cum 
regis, Kontra personaliter in oct. G. et octavo die Petrus nono se ex quibus duo ex 
commetaneis, magister Benedictus solus in capitulo Jauriensi. 

 
 
26. 1364. jan. 18.  
A vasvári káptalan tudatja, hogy megkapva Bubek István comes országbíró levelét, 
Zenthmyhal-i Bala fia: János királyi emberrel a felperes Folkus-i Herbord fia: Lőrinc és 
Myley-i Sydou fiai: Lorand és István részére, ill. Berend-i Talpas fia: Miklós királyi em-
berrel Salamon fia: Kelemen, ennek fia: László, Gergely fia: Domokos, annak fia: Herbord 
és Mihály fia: Miklós, alperes Reznuk-i nemesek részére kiküldték tanúságul kanonoktár-
saikat: Márton mester őrkanonokot és Péter mestert annak megtekintésére, hogy jan. 13-án 
(oct. Epiph. d.) Zenthandreas birtokon az alperesek kifizetnek 80 márkát a felpereseknek, 
valamint 1 márka kétharmadát részben dénár készpénzben, részben (fegyvereket kivéve) 
ingóságokban (in estimacione rerum mobilium exceptis generibus armorum) Herbord fia 
Lőrinc néhai leánya hitbéréért és jegyajándékáért, továbbá Sydou ezen fiai anyjának a 
leánynegyedéért. Velük az alperesek és Sydou (a zalai konvent ügyvédvalló levelével 
Herbord fia: Lőrinc, valamint a saját fiai: Lorand és István nevében) a káptalan elé vissza-
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térve elmondták, hogy az alperesek a mondott helyen és időpontban ezen összeget kifizet-
ték, ezért őket a felperesek e nemes asszonyok jogai ügyében felmentették. D. 6. die 
termini prenotati, a. d. 1364. Ha jelen oklevelet visszaviszik a káptalannak, privilegiális 
formában adja majd ki.  
 
E.: Dl. 5278. (NRA. 993. 2.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

körvonala. 
 
 
27. 1364. jan. 18. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 18. Jan. [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de Matafaris 
zárai érsek, decretum doctor és Zech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, zárai 
(Jadra) comes idején András testvér, a zárai egyházmegyei Szt. Kozma és Damján-
monostor apátja Zárában oklevelet bocsátott ki.  
 
K.: Smič. XIII. 328–329. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
28. 1364. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Rwm-i Dorozlow fia: János mester (akinek nevében János fia: Simon 
jelent meg a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) jan. 13-án (oct. Epiph d.) viselt 
Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fia: Henrik mester ellenében (akinek nevében Lorand fia: 
Dénes jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével), továbbá Mihály fiai: István és Pál, 
Miklós fia: Gergely, Bodor fiai: Bereck és János, Pynter (dict.) Márk fia: Péter, ezen Hen-
rik mester Kouach faluban lakó, általa előállítandó jobbágyai ellenében, márc. 31-re (oct. 
Passce) halasztja el, mivel bár Simon képviselő kinyilvánította János mester keresetét ha-
talmaskodás, károkozás és birtokpusztítás ügyében, de Henrik képviselője azt mondta, 
hogy ily nehéz perben Henrik az atyafiai és rokonai tanácsa nélkül nem tud választ adni. D. 
in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 49 785. (Rumy cs. lt. 70. 1.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Rohunch, Rum és Doruzlaus névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: 
pro actore Benedictus filius Bartholomei cum Castriferrei, pro in Jacobus filius 
Ladizlai similiter cum Castriferrei ad Johannis. 

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
29. 1364. jan. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Ida-i Pál fia János nemes leányai: Erzsébet asszony (Gogh-i Mi-
hály fia Péter felesége), Anna asszony (Rykolth [!] fia Henrik felesége) és a még hajadon 
(puella) Margit (akik nevében Zend-i György és Bathyz fia: István jelent meg a Jazow-i 
konvent és a Seps-i káptalan ügyvédvalló leveleivel) jan. 13-án (oct. Epiph d.) viseltek a 
Jazow-i konvent idézőlevelében szereplő ügyben Zekzow-i Imre fia: Péter ellenében (aki-
nek nevében Kechy-i Mihály jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével), a felek 
képviselői akaratából márc. 31-re (oct. Passce) halasztja el addigi megegyezés céljából. D. 
in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 60 299. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 159.)  Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (Rikolf névalakkal), valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: pro actore 
Georgius de Zend cum Jazou, in non venit, comitatus Abuyuariensis. Solvit. 

 
 
30. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi oklevelének 
megfelelően színe előtt Zudar (dict.) Péter mester nevében István litteratus az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Péter fia: Lőrinc mester (akire a per apja 
halála miatt háramlott) és Rozgun-i János fia: László mester ellenében bemutatta az egri 
káptalan 1359. évi, a király részére szóló (annak a káptalanhoz küldött levelét átíró) jelen-
tését, állítva, hogy az tartalmazza Péter mester keresetét (accio). Eszerint amikor Péter 
mester Mochola-i Miklós [királyi] emberrel és Péter pappal, a Szt. Erzsébet-oltár mesteré-
vel, a káptalan emberével 1359. ápr. 28-án (in domin. Quasi modo, in a. d. 1359.) és ápr. 
29-én (f. II. sequenti) Korima és Rodoma birtokokat bejárta és határjeleiket felemeltetni és 
megújíttatni akarta, többek között Domokos fia: György (László fia: Péter mester és János 
fia: László mester, Rozgun-i nemesek famulus-a) ezen urai Lumpna és Kabulnychapataka 
nevű birtokai felől őket nem a bejárástól, hanem a határjelek emelésétől tilalmazta, ezért a 
királyi és káptalani ember Pétert és Lászlót [1359.] máj. 15-re (ad 22. diem fe. Georgii tunc 
venturi) a királyi jelenlét elé idézték. Ezután István képviselő kérte a tilalmazás megokolását 
Lőrinctől és Lászlótól, mire László személyesen, Lőrinc nevében pedig János fia: Demeter 
a [lehúzva: Lelez] Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével azt felelték, hogy azért történt a 
tilalmazás, mert Péter mester a birtokbejárással László és Lőrinc Lumpna és 
Kabulnichapataka nevű birtokai nagy részét vissza akarta venni (recaptivare) és a saját 
Korima és Radoma nevű birtokaihoz csatolva magának iktatni a királyi és káptalani ember-
rel. Mivel állításuk szerint Lumpna és Kabulnichapataka ügyében okleveleik vannak, ami-
ket az országbíró által kijelölendő későbbi időpontban bemutatnak, ezért István comes az 
ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy László és Lőrinc mesterek ezen okleve-
leiket máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák be színe előtt Zudor (dict.) Péter mester ellené-
ben, aki akkor szintén mutassa be saját vonatkozó okleveleit. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 5178. (NRA. 1539. 59.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Rozgon név-

alakkal), valamint zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: pro actore idem procurator, pro 
adversa parte Demetrius filius Johannis cum procuratoriis litteris conventus de Jazou 
ad oct. S. Mychaelis si partes medio tempore non poterunt concordare. Actor solvit VI. 
2. Dl. 25 328. (Fisc. Nádasdy cs. lt.) Foltos és mintegy harmada hiányzik. Hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés. 

 
 
31. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja 
azon per tárgyalását, amire korábbi oklevele szerint jan. 13-án (oct. Epiph. d.) kellett volna 
sor kerüljön színe előtt Denk fia: Sándor felperes (akinek nevében Iwanka fia: Miklós je-
lent meg a budai káptalan ügyvédvalló levelével), ill. Lukács fiai: Sándor és Péter, Kecher 
(dict.) Tamás fiai: Péter és István, ezen Lukács fia: Demeter, Péter fia: Mihály és annak 
fia: Péter, alperes Lypolch-i nemesek között – akik nevében Dénes litteratus és Tót 
(Sclavus) János jelent meg az aradi káptalan és a Jazou-i konvent ügyvédvalló leveleivel – 
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az országbíró oklevelében és a Jazou-i konvent válaszlevelében szereplő ügyekben, és 
amely időpontban a Lypolch-i nemesek ki kellett volna fizessenek 168 márka bírságot. 
Miklós képviselő azt mondta, hogy addig nem adja elő Sándor keresetét (accio), amíg a 
mondott bírságokról elégtételt nem kap, az alperesek képviselői viszont azt felelték, hogy 
az összeget jelenleg nem tudják leróni és annak kifizetését (az ország szokásának megfelelő 
bírsággal) későbbi időpontra kérték halasztani. Máj. 1-jén tehát a Lypolch-i nemesek a 168 
márka bírságot annak kétszeresével fizessék ki és így válaszoljanak majd Sándor vádjaira 
az országbíró előtt. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5279. (NRA. 5. 35.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Sán-

dor Nekche-i), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore idem 
Nicolaus cum comitis capelle, ex in filii Lucasii personaliter et Stephanus filius 
Thome, pro aliis idem Stephanus et Johannes Sclavus ac Dionisius litteratus cum 
comitis capelle et capituli Orodiensis ac conventus de Jazou ad oct. Michaelis quia ad 
se iudicii ulteriorem terminum cum dupplo pro tribus filiis Lucasii ac Michaeli et Petro 
filio suo. Solvit in. 

 
 
32. 1364. jan. 20. Visegrád 
Beubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt az óbudai apácák (akik nevében László litteratus jelent 
meg királyi ügyvédvalló levéllel) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) viseltek Nogleta-i Mihály fia: 
Péter ellen (akinek nevében Salamon fia: Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló 
levelével), a felek képviselői akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 013. (Kállay cs. lt. 1300. 1447.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: a Petro unum 
cutellum pro mensa aptum. Non solvit. Ut prius ad Mychaelis. 

R.: Kállay 1492. szám. 
 
 
33. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt az óbudai apácák (akik nevében László litteratus jelent 
meg királyi ügyvédvalló levéllel) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) viseltek hatalmaskodás ügyé-
ben Erdeuhad-i János fia: Sebestyén ellen (akinek nevében Salamon fia: Miklós jelent meg 
a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 014. (Kállay cs. lt. 1300. 1440.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Erdeuhath névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: unum biccellum.  
R.: Kállay 1491. szám. 
 
 
34. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Kallou-i Lengel (dict.) Leukus jan. 13-án (oct. Epiph. d.) 
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viselt hatalmaskodás ügyében Albert fia: Pál, Ramachahaza-i Erne fia: Mihály, Baka-i 
János és Bereck, Bogdan-i Olivér fiai: Demeter és Leukus, annak fia: Egyed, valamint 
András, László és Tamás (Mok-i nemesek) ellen (akik közül Demeter jelent meg a maga, a 
többiek nevében pedig a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a felek akaratából máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 015. (Kállay cs. lt. 1300. 1451.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Kallo névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: ad Michaelis 
octavas, actor personaliter, pro in Demetrius filius Olyueri cum Lelez. Actor solvit.  

R.: Kállay 1493. szám. 
 
 
35. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos [király] (H) országbírója tudatja, hogy [korábbi] perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Pachal-i András fia: Benedek mester (Klára nemes 
asszony, Saar-i Bede fia István felesége, Ayka-i néhai István leánya nevében a Saxard-i 
konvent ügyvédvalló levelével) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Ayka-i András fia János fiai: 
Tamás litteratus, Miklós, János és Pál ellenében bemutatta a veszprémi káptalan [1363.] 
nov. 1-jén (in fe. OO. SS. prox. preterito) kiadott, a király részére szóló (annak a káptalan-
hoz küldött parancslevelét átíró) jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza Klára keresetét. 
Eszerint a király Saar-i Bede fia: István hű szolgálataiért, továbbá Dénes erdélyi vajda, 
Miklós székelyispán (comes Siculorum) és Imre királyi lovászmester István érdekében 
előadott kérésére István feleségét: Klára nemes asszonyt, Ayka-i néhai István leányát az 
apja Wesprim megyei Ayka és Aykarennek birtokokban és az országban bárhol máshol 
levő összes birtokjogaiban királyi teljhatalomból és speciális kegyből valós és törvényes 
örökössé tette, óhajtván, hogy Klára ezen atyai birtokrészekbe és -jogokba királyi rendel-
kezésből, kegyből és adományból mint István férfiörököse (ad instar filii seu heredis 
masculini) jusson örök (in heredum utriusque sexus per heredes) birtoklásra, ha Klára né-
hai apjának nincs élő fia v. fivére (uterinus frater) v. unokaöccse (filius fratris carnalis), aki 
le tud származni István ezen birtokjogaiba, lege regni sui consuetudinaria que huic iuri et 
gracie repugnari videtur non obstante, ezért az uralkodó utasította a veszprémi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember Ayka-i István birtokjogait 
a szomszédok összehívásával régi határaik mentén bejárva iktassa Klárának a mondott 
jogcímen, ha nincs ellentmondás; az esetleges ellentmondókat idézze meg Klára ellenében 
a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak; ennek megfelelően a 
káptalan István fia: László királyi emberrel kiküldte tanúságul kanonoktársát: István mes-
tert, akik amikor okt. 30-án (f. II. an. OO. SS.) a mondott birtokrészeket az említett jogcí-
men Klárának iktatni akarták, másik Ayka-i András fia János fia: Tamás litteratus a maga 
és fivérei (frater carnalis): Miklós, János és Pál nevében néhai Ayka-i István e birtokrészei 
Klárának és másoknak történő iktatásának ellentmondtak, ezért János ezen fiait Ayka és 
Aykarednuk birtokrészeken nov. 18-ra (oct. Martini) megidézték Klára ellenében a királyi 
jelenlét elé (l. Anjou-oklt. XLVII. 535. szám). Majd Benedek képviselő a tilalmazás okát 
akarta tudni János fiaitól, mire Tamás litteratus a maga és fivérei nevében a vasvári kápta-
lan ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy ők azért tilalmaztak, mivel apjuk: János és az 
asszony apja: István frater patruelis-ek voltak, birtokaikat nem osztották fel, Klára jogait 
pedig, amik őt az atyai birtokokból illetik, neki az ország szokása szerint kifizették, erről 
okleveleik vannak, amiket az országbíró által kijelölendő későbbi időpontban bemutatnak. 
Ezért István comes a bárókkal és az ország vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy János 
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fiai vonatkozó okleveleiket máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák be színe előtt az asszony 
ellenében. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 66 157. (Thaly cs. lt. 85.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét nyoma és egy kisebb visszazáró pecsét töredéke. Kortárs kezektől: 
capitulo Vesprimiensi, pro actore dominus suus cum Saxardiensis, ex in causam 
attractis Thomas, Nicolaus et Paulus personaliter, pro Johanne sine litteris 
procuratoriis, honus eiusdem se assumpmentes, pacem recitarunt ut inter se mutua pa-
cis tranquillitate, idem procurator domine quartam partem universarum possessionum 
et mediam partem ipsius tercie partis earundem sibi successe annuisset filiis Johannis, 
econverso vero filii Johannis medietatem cuiusdam molendini currentis Baymolun 
vocati et locum molendini Sykemolna dicti eidem domine annuissent sub pena 10 
marcarum in oct. fe. S. Johannis et ad oct. [lehúzva: Jacobi] Michaelis ad iudicem. Item 
pro domina magister Benedictus litteratus vel Nicolaus dictus Zeuke de Palgar aut 
Paulus filius Miske de Vrs pro parte predicte domine actoris, item [lehúzva: Petrus] 
Nicolaus filius Pauli de Bekas vel Nicolaus filius Almus de Pechel an Andreas filius 
Ayka seu Mathe de Beche an Stephanus filius Alap de Ayka pro parte predictorum 
filiorum Johannis in causam attractorum. In duas partes divident et ex porcione 
magistri Syke duas sessiones unam in Ayka et alteram in Rednuk eisdem filiis Johannis 
eoquod idem magister Syke quatuor sessiones in eisdem ecclesie S. Remigii in dicta 
Ayka habite legasset, instrumenta que in facto eiusdem possessionis Rednuk confecta 
temporis in processu dum necesse fieret penes ipsam dominam ubique exhibere 
teneantur [filii] Johannis annotati. 

 
 
36. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos [király] (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Koschal fia János özvegye, nemes asszony (Garmath-i 
Imre fia: a gyermek László nevében) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) néhai Vezzeus mester fia: 
János ellenében bemutatta a Saagh-i konvent, valamint a Hont megyei vicecomes és a 
szolgabírók 1363-ban (in anno prox. elapso) kiadott tudományvevő oklevelét, állítva, hogy 
ezek tartalmazzák László keresetét (accio et proposicio). Ezek szerint a királyi ember és a 
Saagh-i konvent tanúsága, ill. Teryen-i Péter fia: János, Hont megyei szolgabíró dec. 9-én 
(sab. p. fe. Conc. virg. glor. prox. preteritum) és a köv. napokon Hont megyében nemesek-
től, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, valamint Egegh 
falu vásárán főként Gyarmath birtok szomszédaitól megtudták, hogy Selyz-i Vezzeus mester 
3 évvel azelőtt (in anno cuius tunc 3. preterisset revolucio annualis) hatalmaskodva 
Gyarmath birtokra menve László két ottani jobbágyát a javaikkal együtt a saját birtokaira 
vitte lakni, majd ua. évben másodjára is Garmath birtokra menve László egyik jobbágya 
[ház]át felgyújtotta, emiatt László rémült jobbágyai e birtokról ……. és Garmath lakatlan 
lett. Erre Bereck fia: Miklós (az ura: János nevében királyi ügyvédvalló levéllel) azt mondta, 
hogy Vezzeus mester László vádjában ártatlan, János pedig kész alávetni magát a szom-
szédok és a megyei nemesek közötti közös tudományvételnek. Mivel az asszony azt mondta, 
hogy a gyermek (puer) László e közös tudományvételt nem tudja elvégezni, és neki a be-
mutatott oklevelek alapján kért igazságot, ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele 
ülésező nemeseivel meghagyta, hogy János vele együtt 15 nemessel máj. 1-jén (oct. 
Georgii) a Saagh-i konvent előtt tegyen le esküt arról, hogy az apja: Vezzeus mester László 
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vádjában ártatlan, az esküről szóló konventi jelentést pedig a felek máj. 19-re (oct. Penth.) 
vigyék vissza az országbírónak. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1363. 
 
E.: Dl. 77 318. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 431.) Helyenként hiányos. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (Sagh névalakkal), valamint egy nagyobb zárópecsét és egy ki-
sebb visszazáró pecsét töredékes nyoma. 

K.: Z. III. 222–223.  
 
 
37. 1364. jan. 20. Visegrád 
Beubek István comes, [I.] Lajos [király] (H) országbírója azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően színe előtt Ebedech-i Miklós fia: István jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) viselt birtokügyben Tamás fia: Tamás és Fyus-i László fia: János ellen (akik 
közül János jelent meg, Tamás nevében pedig Setyt [?] fia: Tamás a királyi kápolnaispán 
ügyvédvalló levelével), a felek akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 8. 5. 21. (Df. 208 606.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: actor ut prius, pro in Paulus 
litteratus cum capelle ad oct. Ass. B. virg. sub forma pacis. Solvit due. 

 
  
38. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos [király] (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Seffrid, a Gron melletti Szt. Benedek-egyház apátja és 
a konvent (akik nevében Péter litteratus jelent meg ügyvédvalló levelükkel) jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) viselt Ebedech-i Zanchuk fia Miklós fia: István ellen, a felek akaratából máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja el. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 1. 5. 23. (Df. 235 736.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől alig olvasható 
feljegyzés (…. in facto possessionario …. solvit ambe). 

 
 
39. 1364. jan. 20. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi oklevelé-
nek megfelelően Vilmos pécsi püspök (akinek nevében és ügyvédvalló levelével Cytou-i 
Gergely jelent meg) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) viselt színe előtt Teutheus fia: László ellen, 
akinek érdekében Balase fia: Simon jelent meg a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház 
keresztesei konventje ügyvédvalló levelével, a képviselők akaratából máj. 1-jére (oct. 
Georgii) halasztja. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 309. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 432.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 223–224. 
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40. 1364. jan. 20. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy színe előtt ura: Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes 
döntéshozó oklevele szerint Apa fia Jakab fia: Jakab mester, Gegus fia: János mester és 
János fia: Gergely mester, Bethlem-i nemesek jan. 13-án (oct. Epiph. d.) be kellett mutassák 
[lehúzva: az aradi káptalan] okleveleiket Nimigye-i Gyelet fia László fia: Mihály mester 
ellenében arról, hogy Dénes fiai és Beche fiai nem rokonaik (nulla linea generacionis), és 
László fia: Mihály sincs osztályos rokonságban velük. Akkor a felek megjelentek, de Jakab, 
János és Gergely mesterek azt mondták, hogy okleveleiket nem tudják bemutatni, és ké-
sőbbi időpontot kértek erre az alvajdától, aki meghagyta nekik, hogy okleveleiket 3 márka 
bírsággal máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák be színe előtt. D. in S. Emerico, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 62 716. (Bethlen cs. betleni lt. 46.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Nymigye névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 204–205. (román fordítással) 
R.: F. IX/3. 460; Erdélyi Okm. IV. 218. és 247. szám. 
 
 
41. 1364. jan. 20. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy amikor jan. [13-án] (oct. [Epiph.]) a pereskedők ügyeit 
tárgyalta, Ottó, a [kolozsmonostori] Boldogságos Szűz Mária-egyház apátja bemutatta az 
erdélyi káptalan Dénes [erdélyi] vajdának, Zonuk-i comes-nek szóló, [1363.] dec. 23-án (in 
presenti sab. an. Nat. d.) kiadott jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza keresetét (accio) 
Gurgen-i (dict.) Péter fia: János ellenében. Eszerint amikor az apát dec. 16-án (sab. an. 
Thome ap.) a jog szerint megszerzett (optenta) Apaty birtokot a vajda oklevelének megfe-
lelően, Péter fia: János ellentmondása ellenére is magának és egyházának Zomurduk-i 
Egyed fia: László vajdai emberrel és Balázs al-éneklőkanonokkal, a káptalan (vajdai írásos 
kérésre kiküldött) tanúságával iktatni akarta, János az apátot a birtokba bemeneteltől és 
annak elfoglalásától, a vajdai és káptalani embert pedig az iktatástól tilalmazta. Erre 
Zenthpal-i Barnabás fia: László (János nevében az alvajda ügyvédvalló levelével) azt felelte, 
hogy János az apátot nem az Apaty birtokba bemeneteltől, a vajdai és káptalani embert 
pedig nem Apaty iktatásától tilalmazta, és ezt most sem teszi, hanem az Abafaya nevű 
birtoka iktatásától tilalmazta, amibe az apát Apaty birtok okán be akart menni, Abafaya-t 
János oklevelekkel birtokolja, amiket nem most, hanem az alvajda által kijelölendő későb-
bi időpontban tud bemutatni. Erre az apát bemutatta az erdélyi káptalan [1363.] dec. 21-én 
(in fe. Thome ap.) kiadott tudományvevő oklevelét, miszerint Dénes vajda oklevelének 
megfelelően Zomurduk-i Egyed fia: László vajdai emberrel kiküldték tanúságul Balázs al-
éneklőkanonokot, akik megtudták az Apaty szomszédságában levő nemesektől, nem neme-
sektől, szegényektől és gazdagoktól, papoktól, klerikusoktól és közrendűektől (communes 
homines) – kivéve Regun-i Dénes fia néhai Tamás mester fiaitól, akiket Gurgen-i (dict.) 
Péter fia: János az ellenfeleinek nevezett –, hogy László korábbi apát famulus-át és 
officialis-át Apaty birtokból, amit László apát jog szerint visszaszerzett (recaptivasset), 
János hatalmaskodva kiűzte, majd Apaty birtokot az Abafaya nevű birtokához csatolta, azt 
elfoglalva tartja, beszedve annak terméseit és hasznait. Ezután az alvajda megkérdezte Ottó 
apátot, hogy vannak-e olyan oklevelei, amikkel Apaty birtok az egyházához és őhozzá 
tartozik, mire az apát azt felelte, hogy amikor ezen Boldogságos Szűz-egyházat néhai 
Berzethe (dict.) János és az apát más ellenségei hatalmaskodva elfoglalták, az egyház bir-
tokairól és más jogairól kiadott összes oklevele elveszett (alienata et deperdita). Ezt 
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tilalmazólevelek bemutatásával bizonyította, és azt állította, számos tilalmazó és tudo-
mányvevő oklevele van pere megerősítésére. Az alvajda mindezek alapján az ország vele 
ülésező nemeseivel meghagyta, hogy a felek okleveleiket e birtokok ügyében márc. 6-án 
(oct. diei medii Quadr.) mutassák be színe előtt. D. in S. Emrico, 8. die termini prenotati, a. 
d. 1364. 
 
E.: Dl. 28 741. (KKOL. Metales. A. 20.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (pro domino abbate ecclesie B. virginis de Kulusmonustra…), valamint 
zárópecsét töredékei. 

Má.: Kolozsmonostori konvent, 1783. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 205–209. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 225., 238., 239. és 248. szám.  
 
 
42. 1364. jan. 20.  
A győri káptalan tudatja, hogy az egyrészről Lőrinc fia: János, annak fiai: István, Lőrinc és 
László, Kazmer-i nemesek, másrészről Ugrin fia: Pál mester, annak fiai: István, János és 
Miklós, valamint Myhal-i János fiai: Domokos, Péter és Pál között kiadott (és a felek által 
a káptalannak bemutatott) királyi oklevélnek megfelelően Peech-i Pál fia: Tamás királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Tamás mestert a Kazmer és Myhal birtokok 
közötti vitás földrész ügyében [1363.] nov. 8-án (oct. OO. SS. prox. preteritis) történt 
fogottbírói döntéshez. Akkor Pál mester a maga és fiai nevében ügyvédvalló levél nélkül, 
Domokos a maga és Pál nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, Péter nevében 
pedig a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével, a Kazmer-i nemesek pedig személyesen 
megjelentek fogott bíróikkal a vitás földön, amit Pál mester a maga és fiai nevében és Do-
mokos a maga és fivérei nevében Lőrinc fia: Jánosnak, a fiainak és utódaiknak atyafisági 
szeretetből visszaadtak (remisissent et resignassent); a felek vállalták, hogy jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) megjelennek a győri káptalan előtt, a közöttük levő ügyeket érvénytelenítik, ezt 
a káptalan levelével megerősítik, s ha valamelyikük nem jelenik meg a káptalan előtt, a 
bíró része nélküli 20 márkában marasztalják el. Jan. 13-án István a maga, az apja: János és 
fivérei: Lőrinc és László nevében, Domokos a maga, Ugrin fia: Pál mester és a saját fivére: 
Pál nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, másik fivére: Péter nevében pedig a 
csanádi káptalan ügyvédvalló levelével megjelentek a káptalan előtt, Pál mester fiai azon-
ban nem. D. quind. Epiph. d., a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 61 214. (Kisfaludy cs. lt. 102.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés 

(előbbi szerint Ugrin fia Pál és fiai is Myhal-iak), valamint pecsét töredékes nyoma. 
 
 
43. 1364. jan. 20. 
Egyed prépost és a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatják, hogy [I.] Lajos 
király (H) parancslevelének megfelelően (1363. dec. 7., l. Anjou-oklt. XLVII. 621. szám) 
kiküldték tanúságul Pál testvér papot, akivel Rudzyna-i Moys fia: János királyi ember jan. 
13-án (oct. Epiph. d.) a [Holboka birtokon] egy darabban (in una parte et in uno ambitu) 
fekvő részekre ment a szomszédok összehívásával, [Nagy (Magnus) Lőrinc fiait:] Andrást, 
Miklóst, Anda-t és Benedeket ezek tulajdonába bevezette és ezeket nekik iktatta, nem lé-
vén ellentmondó. Erről függőpecsétjükkel megerősített oklevelet bocsátanak ki. D. in fe. 
Fabyani et Sebastiani, a. d. 1364. 
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E.: ŠA. Nitra. Sídlo v Ivánka pri Nitre. Trencséni oklevélgyűjt. 16. (Df. 261 455.) Hátlap-
ján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 

 
 
44. 1364. jan. 21. Pozsony 
[I.] Lajos király 1364. jan. 21-én (in fe. Agnetis, a. d. 1364.) Posonium-ban kiadott nyílt 
oklevelében a Zathmar megyei Zenthmarton, Solmus és Batizhaza, más néven Feierdfoua 
[!] birtokokat, amik a férfiörökös nélkül elhunyt Sándor fia: Lászlóé voltak, Móric fia: 
Simon mesternek és örököseinek adományozta. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. márc. 13. Dl. 31 053. (GYKOL. Centuriae XX. 93.) 

2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. AL. Kolozsvár. Teleki cs. kendilónai lt. 8. 
(Df. 257 939.) 

Má.: 1. Uo. Wesselényi cs. görcsöni lt. 50. (Df. 254 823.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 
2. Dl. 74 677. (Dessewffy cs. grófi lt. M. 2.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 

K.: F. IX/4. 669–670; F. X/4. 875. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 219. (Tá.-ban.)  
R.: Ortvay, Pozsony III. 11; Doc. Rom. Hist. XII. 209; Erdélyi Okm. IV. 249. szám. 
Megj.: Az oklevél eredetileg I. Lajos király febr. 2-i privilegiális oklevelében volt átírva (l. 

75. szám). 
 
 
45. [1364. jan. 23.] 
Kisanarch-i Jakab [fia:] János, akinek V. Orbán pápa [1363.] szept. 4-én (II. Non. Sept., 
pápasága 1. évében) biztosította az egri egyház kanonokságát és prebendáját, kötelezte 
magát, hogy fizet az apostoli kamarának 62 forintot febr. 2-től (a fe. Purif. B. Marie) 1 
éven belül, és a kifizetést igazolja a kamarának az adószedő [oklevelével]. 
 
K.: CDP. II. 1087. szám. (ASV. Camera Apostolica. Collectores. Vol. 6. fol. 95r. alapján, 

ezen dátummal.) 
 
 
46. 1364. jan. 24. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy korábbi döntéshozó oklevele 
szerint Kato (dict.) László bácsi prépost és a királyi kúriából speciálisan kiküldött Jakab 
mester, a nádor prothonotarius-a és Scepus-i várnagya (az ügy befejezésére a király egy 
főpapot v. bárót is szándékozott kiküldeni) [1363.] nov. 8-án tartoztak Zeuleus birtokra 
menni a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, Dornyk és Zeuleus birtokokat a 
nádor 4 privilegiális, a korábbi döntéshozó oklevelében szereplő oklevelének (amiket a 
Posonium-i polgárok és képviselőik másodjára is mutassanak be) és az azokban foglalt 
határoknak megfelelően bejárni, majd a birtokok közvetlen és távolabbi szomszédaitól, 
más megyei nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől hitükre, a király 
és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság nélkül nyíltan és titokban megtudni, vajon 
Zeuleus és Dornyk 1 v. különböző birtok; azonos v. különböző határok alatt fekszenek-e; 
ha Zeuleus mindkét, vagyis Zeuleus és Dornyk néven is udvarnoki birtok és ezáltal a királyi 
joghoz és adományozási jogkörhöz tartozik, vagyis azt a király udvarnokai birtokaként 
Pozsony város polgárainak és népeinek eladományozhatta, mióta vannak a polgárok annak 
tulajdonában; avagy Dornyk birtok Sebus frater-e: Péter mesteré és elődeié, Ivany ~ Iuany 
és Zeky nevű birtokai határaiban fekszik-e; Dornyk tulajdonában Péter mester és elődei 
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mióta és milyen címen voltak; avagy Zeules és Dornyk birtokok más embereké-e, s ha 
igen, az emberek emlékezete szerint milyen címen, és e birtokok kiknek a szomszédságában 
és mekkora terjedelemben fekszenek; mindezek után ennek megfelelően az a főpap v. báró, 
akit a király odaküld, Kato bácsi préposttal és Scepus-i Jakab mesterrel, a nádor 
prothonotarius-ával, Scepes-i várnagyával együtt (ha pedig mégsem küld senkit a király, 
akkor csak a prépost és Jakab) egymás között tanácskozva ezen föld ügyét a helyszínen 
késlekedés nélkül zárják le és a feleket (akik nem mondhatnak ellent) engedjék a maguk 
jogaiba, az esztergomi káptalan pedig [1364.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.) tegyen a nádor-
nak jelentést. Jan. 13-án megjelent a nádor előtt Jakus pozsonyi bíró a maga és Pozsony 
város polgárai nevében azok ügyvédvalló levelével és Sebus frater-e: Zenthgyurgh-i Péter 
mester fia: János ezen apja nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és előbbi 
bemutatta az esztergomi káptalan jelentését, miszerint Kato mester bácsi préposttal és Jakab 
mesterrel, a nádor prothonotarius-ával és Scepes-i várnagyával (akiket a királyi kúriából 
küldtek ki) tanúságul adták kanonoktársukat: Mihály mester éneklőkanonokot, akik nov. 8-án 
(oct. OO. SS.) és más alkalmas napokon Zeuleus birtokra mentek a szomszédok és a felek 
jelenlétében, és Zeuleus és Dornyk birtokokat a nádor 4 privilegiális, a pozsonyi 
(Posonium) polgárok  által ott bemutatott  oklevelében foglalt határoknak megfelelően így 
járták be: először a nádor [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelét (ami Tamás és 
Lodomér érsekek okleveleit erősíti meg) átíró oklevelének megfelelően 2 régi, Prachan és 
Dornyk birtokok határait elkülönítő halmoktól v. határjelektől (tumuli seu mete) kezdtek 
nyugat felől; onnan a nádor második oklevelének megfelelően (ami a győri káptalan privi-
légiumát tartalmazza) kelet felé 3 fő határjelhez érkeztek, amik közül az egyik Popnype 
földet, a másik Prachan földet, a harmadik a pozsonyi polgárok Dornik földjét különítik el; 
odébb, ahol a privilégium egy tölgy (kerkus ~ kercus) gyökerénél határjelet jelzett, egy 
régi határjelet találtak, de tölgy gyökere nem látszódott, és e határjel a privilégium szerint 
Dornyk földet különíti el Popnype földtől; kelet felé árok végében régi határjel, ami a pri-
vilégium szerint Dornyk és Popnype földeket különíti el; dél felé körtefa alatt a Popnepe-
ről Cheklez-re tartó út mellett egy régi határjel, ami elkülöníti Dornyk és Popnype földe-
ket; hely, ahol a privilégium egy körtefa alatt 1 kő-határjelet és 2 régi föld-határjelet jel-
zett, amikből az egyik Popnype földet, a második Dornyk földet, a harmadik Iwany földet 
(ami Sebus fivéréé: Péter mesteré) különíti el, de a körtefa alatt ők csak 1 régi földjelet és 
egy másik, alig látszódó földjelet találtak, a kő-határjelet nem lelték, és arról a pozsonyi 
polgárok azt mondták, hogy azt Péter mester kihúzta és a Dunába (Danobium) dobta, ezt 
néhány szomszéd is megerősítette, és itt új határjelet emeltek; észak felé ideiglenes jelek 
elhelyezése után (metalibus signis positis) 3 régi határjel, az egyikről a polgárok azt mond-
ták, az övéké és az ő Zeuleus földjüket és Dornyk-ot különíti el; körtefa a Saar folyó mel-
lett, ahol a nádor harmadik oklevele (ami magában foglalja Károly király privilegiális ok-
levelét) három régi határjelet jelölt, amik elkülönítik Cheklyz birtokot Iwany földtől és 
Zeuleus földtől, és ezeket meg is találták; Saar víz medre észak felé; hegy; 3 tölgyfa felé 
haladva 1 régi és 1 új határjelet találtak, és a privilégium szerint az egyik fa Zeuleus földet, 
a másik a várnépek (castrenses) Monar nevű földjét, a harmadik Cheklyz földet különíti el; 
Saar folyónál körtefa; a folyón átkelve Sebus fia: János mester azt állította, hogy a határjel 
az ő Bozin nevű földjéé, ezt a nádor negyedik ([III.] András király privilégiumát tartalma-
zó) oklevele szerint Zeuleusfeu-nek hívják, és a folyó partján egy ideiglenes jelet helyeztek 
el; Zeuleusfeu (dict.) helytől Parachan földig már oklevél nélkül haladva számos ideiglenes 
jelet helyeztek el a szántóföldeken és kaszálókon; a bejárás után a szomszédoktól, meges-
ketve őket a szent evangéliumokra, azt tudták meg, hogy Zeuleus birtok és Dornyk ezen 2 
név alatt a mondott határok alatt mindig is 1 és ugyanazon birtok volt, és azt Károly király 
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udvarnokok földjeként mint a saját jogát a pozsonyi polgároknak adományozhatta, ezen 
Zeuleus v. Dornyk föld sosem tartozott Sebus fivéréhez: Péter mesterhez, habár Péter egy 
ideje használja; Catou prépost és Jakab mester a káptalan előtt elmondták, hogy bár a birtok-
bejárás a 4 privilegiális oklevél alapján történt és minden szomszédos megerősítette, hogy 
e föld 2 név alatt azonos, de mivel Péter mester Zeky és Iwany nevű birtokai felől (a mon-
dottakat leszámítva) nem találtak határjeleket, ezért amikor ők Jakus pozsonyi bírónak és a 
város 8 esküdt polgárának esküt ítéltek (ahogy az ország szokása szerint birtokok v. földek 
ügyében esküt tenni szokás) arról, hogy a mondott határjelek és ideiglenes jelek (signa 
metalia)  Zeuleus v. Dornyk birtokot Péter mester Zeky és Iwani nevű birtokaitól különítik 
el, Zeuleus v. Dornik birtok e 2 név alatt 1 és ugyanaz, és azt Károly király udvarnokok 
földjeként jog szerint adományozhatta a polgároknak, akikhez így királyi adomány címén 
tartozik, bár a bíró és az esküdtek az esküt le akarták tenni, de Péter mester a helyszínen 
megjelenve azt mondta, hogy ő ezen esküvel nem elégedett, mivel azt több polgárnak kel-
lene letennie, és kérte, hogy az esküt a főpapok és az ország bárói megfontolására bízzák, 
ezért a prépost és Jakab mester, nehogy az ügyben sietősnek tűnjenek, ezt a főpapok és a 
bárók döntésére bízták a felek beleegyezésével. Ezen oklevelet bemutatva és a feleknek 
elmagyarázva, mivel Cato és Jakab mester döntése az esküről a nádornak, a főpapoknak, a 
báróknak és az ország vele ítélkező nemeseinek ~ procer-einek jogosnak tűnt, ezért a nádor 
ezen bírótársaival együtt a Cato és Jakab mester által hozott döntést meghagyva elrendelte, 
hogy Jakus, Pozsony város bírója, 3 polgár és 8 esküdt polgár (vagyis összesen tizenketten) 
máj. 1-jén (oct. Georgii) Dornik és Zeuleus birtokon a szomszédok és a felek v. képviselő-
ik, valamint Kyurth-i Miklós litteratus, a királyi kúriából speciálisan kiküldött nádori em-
ber és a pozsonyi káptalan tanúsága (akinek kiküldésére a nádor jelen oklevelével kéri 
káptalant) jelenlétében a Cato és Jakab mester által az esztergomi káptalan tanúsága jelen-
létében elhelyezett új határjelek egyikénél állva, miként földre esküt tenni szokás, az övü-
ket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve és helyezve tegyék le az esküt arról, 
hogy a mondott határjelek Zeuleus és Dornyk birtokot valós határjelekként mint 1 birtokot 
különítik el Sebus fivére: Péter mester Zeky és Iwany nevű birtokaitól, Zeuleus és Dornyk 
mindkét néven 1 és azonos birtok, azt Károly király udvarnoki földként jog szerint adomá-
nyozhatta a pozsonyi polgároknak és így Zeuleus és Dornyk e királyi adomány révén a 
polgárokhoz tartozik. Ha az esküt a nádor bírói meghagyásának megfelelően Jakus bíró az 
eskütársaival leteszi, akkor Zeuleus, más néven Dornik földet a mondott határok alatt a 
pozsonyi polgároknak, ha nem teszi le, akkor pedig Péter mesternek és örököseinek iktassa 
a nádori ember, más jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondása ellenére is, majd a felek 
a pozsonyi káptalan jelentését máj. 19-re (oct. Penth.) vigyék vissza a nádornak. D. in 
Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 194. (Df. 238 814.) Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét és visszazáró pecsét töredékes nyoma. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1412. jan. 29. Dl. 56 763. (Jeszenák cs. lt. 43.) Eszerint papíroklevél 

volt. Eltérő névalakjai: Konth, Katho, Scheupus, Zengywrgh, Prachaan, Danubium, 
Chekles, Monaar, Bozyn, Zeuleusfew, Kyrth, Vysegrad. 

Má.: Á.-val azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
47. 1364. jan. 24. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája a nyitrai káptalannak: a Bors megyei nemesek kö-
zösségének 1358. okt. 8-án (f. II. p. oct. Mychaelis), majd a Hont megyei nemesek közös-
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ségének okt. 22-én (f. II. p. Luce, a. d. 1358.) tartott közgyűlésén Kyurt-i Ablanch fia: 
István és Ohay-i Jakab fia: István előadták (miként erről a nádort az ezen közgyűléseken 
kiadott két oklevele tájékoztatta), hogy a Wezzeus mester kezén levő Selyz és Martond 
birtokokból nagyanyáik (ava) hitbére és jegyajándéka és anyáik leánynegyede őket jog 
szerint megilletik, s ezeket Wezzeus mestertől meg akarják kapni; aki erre azt felelte, hogy 
Zeliz és Martond birtokokat [I.] Lajos király (H) neki adta cserébe Bechey nevű birtokáért, 
vállalva, hogy őt Seliz és Mortund birtokok békés tulajdonában megőrzi, erről oklevele 
van, és ezt a nádor által kijelölendő későbbi időpontban bemutatja, ezért a nádor ezen me-
gyék vicecomes-ével, szolgabíróival, esküdt ülnökeivel és nemeseivel meghagyta, hogy 
Wezzeus mester ezen oklevelét [1359.] márc. 13-án (oct. diei Cynerum prox. tunc venturis) 
mutassa be neki. Ez onnan több halasztással a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirde-
tett oszlásának 15. napjára, [1363.] szept. 10-re (ad quind. residencie exercitus regii versus 
Boznam moti et ad oct. regis Stephani prox. nunc preteritas proclamate) jutott, onnan pedig 
(mivel Wezzeus mester elhunytával a per a fiaira: Jánosra és Miklósra háramlott az ország 
szokásának megfelelően) a felek képviselői kérésére [1364.] jan. 13-ra (ad presentes oct. 
Epiph. d.) lett halasztva, mikor is megjelent a nádor előtt Ohay-i István (Ablanch fia: Ist-
ván időközben elhunyt), és kérésére Wezzeus fiai: János és Miklós bemutatták [I.] Lajos 
király (H) 1347. szept. 23-án kiadott nyílt oklevelét, miszerint a király Selyz és Mortund 
birtokokat Vezzeus mesternek és Teuteus királyi ajtónállómesternek adta minden haszon-
vétellel Bechei és Peregh birtokokért (l. Anjou-oklt. XXXI. 892. szám), majd azt mondták, 
hogy ha Ohay-i István tudja bizonyítani, hogy a mondott nemes asszonyok hitbére, jegy-
ajándéka és leánynegyede neki jog szerint jár, akkor ezek ügyében ők Selyz és Martond 
birtokokból készek Istvánnak elégtételt adni az ország szokásának megfelelően. Erre István 
azt mondta, hogy az ő anyja Been fia László (akié Selyz és Martund volt) leánya volt, ezért 
nagyanyja hitbére és jegyajándéka és anyja leánynegyede neki jog szerint járnak e birto-
kokból, és ezt a Bors megyei nemesek tanúvallomásával (atestacio) a nádor által kijelö-
lendő időpontban tudja igazolni. A nádor ezért a bárókkal és az ország vele ülésező neme-
seivel, a felek beleegyezésével meghagyta, hogy a Bors megyei comes v. vicecomes és a 
szolgabírók ápr. 1-jén (2. die oct. Passce d.) a király levelével hirdessenek közgyűlést a 
megye nemesi közösségének a szokott helyre, és ott a nádori emberek a nyitrai káptalan 
tanúságai jelenlétében a nemesektől, nem nemesektől és a közgyűlésen levő bármiféle 
állapotú emberektől tudják meg elfogultság és hamisság nélkül, hogy Ohay-i Jakab fia: 
István anyja Been fia: László (akié Selyz és Mortund volt) leánya volt-e, és ezért István 
nagyanyja hitbére és jegyajándéka és anyja leánynegyede ezen birtokokból neki jog szerint 
járnak-e v. sem, majd a közgyűlés 3. napján, ápr. 3-án menjenek először Selyz birtokra, 
majd ápr. 5-én (similiter 3. die) Mortund birtokra a szomszédok és a felek jelenlétében, 
ezeket (megtekintve minőségüket, mennyiségüket és értéküket) fogott bírókkal együtt kirá-
lyi mértékkel megmérve v. szemmel megtekintve becsüljék fel az ország joga (lex) szerint. 
Mivel mindezek elvégzéséhez szükséges kiküldeni a nádori és káptalani embereket, ezért a 
nádor kéri a káptalant, hogy küldjék ki mindkét fél részére tanúságaikat, akikkel Lok-i 
Lukács v. Hun-i Miklós v. Zeuleus-i Imre v. Ernye (Iryneus) fia: János (Jakab fia: István 
felperes részére), ill. Zecche-i Mochk fia: Domokos v. Symony-i Miklós v. Zecheen-i Farkas 
v. Nyr-i Tamás (Wezzeus fiai részére) nádori emberek mindezeket tudják meg és végezzék 
el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak máj. 1-jére (oct. Georgii). D. in Wysegrad, 
12. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1364. 
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E.: Dl. 87 385. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. G. 504.) Papír. Hátlapján azo-
nos (communis inquisicio kifejezéssel) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
48. 1364. jan. 24. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi döntéshozó 
oklevele szerint Berench-i János királyi ember a felperes Móric fia: Simon mester részére, 
Baka-i János királyi ember pedig Jakab fia: Fábián és Kysanarch-i Jób fia: Egyed alperesek 
részére (az országbíró kérésére a váradi káptalan által kiküldött tanúságok jelenlétében) 
[1363.] nov. 18-án (oct. Martini prox. preteritis) tartoztak kimenni Kysanarch birtokra a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, a szomszédos és megyei nemesektől, s 
más, bármiféle helyzetű és méltóságú Zabouch megyei embertől hitükre, a király és Szent 
Koronája iránti hűségükre megtudni: Kisanarch birtok örökjogon tartozik-e az alperesek-
hez, Péter fia: László (az alperesek leánytestvérének fia) az alperesek conservacio-ja miatt 
tartózkodott-e ott, majd örökös nélkül elhunyván a birtok az alperesekre háramlott-e jog 
szerint és így nem tartozik a király adományozási jogköréhez; v. pedig a birtok Lászlót 
vásárlás címén illette meg, így halála után a király jogába háramlott, így az uralkodó jog 
szerint adományozhatta Simonnak; majd a közös tudományvétel után Kysanarch-ot királyi 
mértékkel tartoztak megmérni, v. ha ez nem lehetséges, minden haszonvételével és tarto-
zékával fogott bírókkal együtt felbecsülni, majd jan. 13-ra (oct. fe. Epiph. d.) a váradi káp-
talan a királynak jelentést tenni; mivel Simon mester Anarch-ot per közben elfoglalta és 
ezen Anarch-i nemeseket jogtalanul megidéztette, az alperesek pedig a királynak azt mond-
ták, hogy László az ő rokonuk (generacionalis et indivisionalis proximus), és így a birtokot 
megszerezték, majd az országbíró előtt ezt visszavonva azt állították, hogy László az ő 
leánytestvérük fia, így az országbíró Simont a jogtalan birtokfoglalásért és per közbeni 
idézésért királyi bírságban, az alpereseket pedig állításuk visszavonásáért és megváltozta-
tásáért 6 márka királyi bírságban marasztalta el, s elrendelte a feleknek, hogy ezen össze-
geket szintén jan. 13-án fizessék ki. Akkor megjelent előtte egyrészről Simon mester, más-
részről Fábián a maga és Egyed nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, s be-
mutatták a váradi káptalan királynak címzett oklevelét a közös tudományvételről, miszerint 
azt a királyi és káptalani emberek az oklevélben foglalt módon elvégezték, Kysanarch bir-
tokot szemmel 3 ekényire és 9 márkára becsülték, az ott épült fakápolnát 3 márkára, a 
gyümölcsöst és gyümölcsfákat 10 márkára, összesen tehát 22 márkára. Ezután Fábián az 
országbíró kérdésére megerősítette, hogy Kysanarch negyedrésze az övéké volt, három-
negyede pedig a néhai Péter fiáé: Lászlóé. Mivel Simon mester kérte, hogy az alperesek 
mutassák be az országbíró előtt azt az oklevelet, amivel a király az alpereseket és más 
frater-eiket Kysanarch birtokon a negyedrészükön nemesítette, Fábián pedig azt felelte, 
hogy ezt későbbi időpontban kész bemutatni, az országbíró a per tárgyalását máj. 1-jére 
(oct. Georgii) halasztja el, meghagyva, hogy az alperesek a mondott királyi oklevelet akkor 
mutassák be, továbbá, mivel a felek nem fizették ki a királyi bírságokat, ugyanakkor tar-
toznak azokat kétszeresen leróni. D. in Wissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364.  
 
Fk.: Dl. 96 383. (Vay cs. berkeszi lt. 379.) Hátlapján zárópecsét körvonala, valamint azo-

nos kéztől tárgymegjelölés részlete. Kortárs kéztől: Nicolaus filius Jacobi cum Lelez et 
regalis in oct. Ass. et ad oct. Nat. B. virg., Gregorius de Baakta, Lachk de Pazon, 
Paulus de Senye, Demetrius filius Nicolai de Ramachahaza, Beke de Lueu.  

R.: Piti F., SzSzBSz. 2005. 335–336; Vay berkeszi 199. szám. 
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49. 1364. jan. 24. Visegrád 
Miklós néhai nádor fia: János királyi tárnokmester, zalai és veszprémi comes a pozsonyi 
káptalannak: korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően bírósága előtt jan. 13-án (oct. 
Epiph. d.) Mihály pap, Geley-i plébános előadta, hogy ő 3 évvel azelőtt, Margit ünnepe 
utáni hétfőn (f. II. p. Margarete cuius nunc tercia preterisset revolucio annualis) egy nőt 
(mulier) – aki egykor tőle titokban elszökött az ő és egyháza javaival, főleg 100 márka 
dénárával – Jakus comes pozsonyi bíró emberével elfogatta, a nőt Jakus 30 napig bilin-
csekben tartotta, de Mihálynak igazságot nem szolgáltatott és a nőt saját tetszésének meg-
felelően elengedte, emiatt Mihály a mondott kárt szenvedte el. Erre Tamás (Jakus bíró 
famulus-a és képviselője ezen ura nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) 
azt mondta, hogy Mihály pap Jakus bíróhoz menve előadta az őt ért károkat, és kérésére 
Jakus megtudta, hogy (mint mondták) a nő Ausztriában (regnum Austrie), Nyeu városban 
van, és mikor Jakus a nőt a bírósága elé hívatta és részéről Mihály papnak elégtételt akart 
adni, Mihály többszöri hívás ellenére sem járult Jakus elé, nem is küldött senkit maga he-
lyett, ezért Jakus a nőt elengedte, így Mihály pap vádjában Jakus ártatlan. Mivel mind a 
felperes, mind Jakus bíró képviselője azt állította, alávetik magukat Pozsony város polgárai 
tanúvallomásának (attestacio), ezért a tárnokmester kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságaikat, akik jelenlétében Werebes (dict.) Miklós v. Gurgutek-i Miklós v. Kuche-i Domo-
kos fia: János (a felperes részére), ill. Gour-i János fia: György v. Hethy-i Egyed v. 
Cheufalua-i Egyed fia: András (az alperes részére) királyi emberek márc. 31-én (oct. 
Passce d.) Pozsony városban hamisság és elfogultság nélkül tudják meg, vajon Mihály pap 
elment-e az ügyben a pozsonyi bíró elé, aki nem szolgáltatott neki igazságot és a nőt ítélet 
nélkül elengedte, v. pedig Mihály többszöri hívás ellenére sem jelent meg előtte, nem is 
küldött senkit maga helyett, ezért a nő jog szerint felmentést kapott, majd e közös tudo-
mányvételről a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) a királynak tegyen jelentést. D. in 
Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislavy. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 193. (Df. 238 813.) Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés (eszerint a felek vigyék el a káptalan jelentését máj. 1-jére a 
királynak), valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
50. 1364. jan. 25. Pozsony 
[I.] Lajos királynak (H) János Kykwllew-i főesperes, Miklós esztergomi érsek lelkiekben 
és világiakban általános vikáriusa, királyi speciális káplán bemutatta a Sepus-i Szt. Márton-
egyház káptalanja 1360. márc. 11-én kiadott nyílt oklevelét – azon birtokadományról, amit 
Gargow-i Konrád fia György fia: János tett a főesperesnek, fivéreinek [Tothsolmus-i 
Aprod (dict.) Miklós fiainak: Istvánnak és Balázsnak] és a saját anyjának: Klára nemes 
asszonynak, ezen Aprod (dict.) Miklós leányának –, kérve, hogy azt nyílt oklevelében írja 
át, neki, fivéreinek és Klárának erősítse meg, és az adományhoz adja királyi beleegyezését. 
Lajos, aki kormányzása hivatalából fakadóan hívei érdemeit a kegyesség lelkületével kell 
mérlegelje, János vikárius hű érdemeiért, amiket a királyi nagyobb kancelláriában 
(cancellaria nostra maior), valamint  az uralkodó és országa egyéb rábízott feladataiban 
teljesített, a káptalan ezen, gyanútól mentes oklevelét átírva és érvényesnek elfogadva 
örökre megerősíti, a György fia: János által Klárának, a vikáriusnak és fivéreinek tett 
birtokadományhoz királyi beleegyezését adja, és György fia: Jánosnak a káptalan okleve-
lében felsorolt birtokait és birtokrészeit [Mylay, Harazth, Kusfurbah és Lendenow birtok 
fele], továbbá egyéb birtokait – arra az esetre, ha János férfiörökös nélkül hunyna el, v. ha 
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szerzetesnek állna (statum suum in religionis habitum mutare contingerit) –, miként akkor, 
úgy most is a vikárius, fivérei, Klára és örököseik örökjogába adja (ascribimus) királyi új 
adomány címén, más jogának sérelme nélkül. D. Posonii, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5179. (NRA. 1539. 60.) Hátlapján pecsét nyomában: commissio palatini et de eius 

consilio et relacio ducis Opulensis et Petri Zudor. 
R.: Pór A., Száz. 1893. 14–15; Doc. Rom. Hist. XII. 214; Erdélyi Okm. IV. 251. szám. 
 
 
51. 1364. jan. 25. Pozsony 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Pál néhai bán fia: Pál mester, hogy ő Jenke, Vydahor ~ 
Vidahor és Borsod birtokok határait, amik ügyében most perben van Péter fia: Istvánnal, 
András vajda fiai: György és Imre, valamint szentszalvátori (S. Salvator) néhai Simon fiai: 
Dénes és Pál privilegiális okleveleivel tudja igazolni, ha a király neki halasztást enged. 
Mivel az uralkodó más oklevelével meghagyta András fiainak és Simon fiainak, hogy máj. 
1-jén (oct. Georgii) mutassák be színe előtt Pál mester érdekében az ezen birtokok határait 
érintő okleveleiket, ezért utasítja István comes országbírót v. annak helyettesét, hogy Pál 
mester pereit, amiket Péter fia: István ellen mind birtokügyben, mind más ügyekben visel 
színük előtt jan. 13-án (in presentibus oct. Epiph. d.), máj. 1-jére halasszák el bírság nélkül. 
D. Posonii, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1364. 
 
Á. 1-2.: a 183. és 434. számú oklevélben. 
 
 
52. 1364. jan. 25. 
A budai káptalan előtt megjelent egyrészről óbudai Chunth fia Pál fia: Mihály az anyjával: 
Katalinnal, másrészről az óbudai német (Theutonicus) Konrád, és előbbiek megvallották, 
hogy az Óbudán ezen Konrád telke (sessio) szomszédságában levő telküket minden tarto-
zékkal, ti. a rajta levő kő- és faépületekkel régi határai alatt 100 forintért eladták Konrád-
nak, a feleségének: Katalinnak és örököseiknek, vállalva, hogy őket szavatolják és megvé-
dik a telek ügyében a város szokása szerint. Erről a felek kérésére a káptalan pecsétjével 
megerősített, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Albert mester olvasó-
kanonok keze által, in fe. Conv. Pauli, a. d. 1364., Péter mester éneklő-, Péter mester őrka-
nonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Márk, Jakab és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 5280. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 18. 22.) Hátlapján középkori 

(Chonth Mihály névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú függő-
pecsét és sárga fonata. Felül chirographált (ABC). 

 
 
53. 1364. jan. 25. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően 
(1363. dec. 24., l. Anjou-oklt. XLVII. 655. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat, 
János mestert, akivel Miklós fia: János királyi ember jan. 16-án (f. III. p. oct. Epiph. d.) [a 
Győr megyei] Paznad nevű birtokrészre ment a szomszédok összehívásával és azt iktatta 
[Kuchk-i] Kachow (dict.) Tamásnak, nem lévén ellentmondó. D. 10. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
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Á.: a 91. számú oklevélben. 
K.: HO. II. 115–116. (Á.-ban.) 
 
 
54. 1364. jan. 25. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 25. Jan. [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de Matafaris 
zárai érsek, decretum doctor és Zech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, zárai 
(Jadra) comes idején Zárában kiadott oklevél szerint András testvér, a zárai egyházmegyei 
Szt. Kozma és Damján-monostor apátja 1362. dec. 3-i oklevelével 50 jó súlyú aranyduká-
tot kapott kölcsön Franciscus de Georgio-tól, a királyi aula lovagjától és annak frater-étől: 
Györgytől, vállalva, hogy az összeget 2 éven belül visszafizeti (l. Anjou-oklt. XLVI. 556. 

szám), most pedig György a maga és frater-e nevében igazolta, hogy az összegből megkaptak 
25 aranydukátot az apáttól. 
 
K.: Smič. XIII. 330–331. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
55. 1364. jan. 26. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja tudatja, hogy korábbi oklevelük szerint 
Gargow-i Gothalth fia: Menhard beleegyezését adta, hogy a birtokrészét frater-e: Miklós 
júl. 25-ig (infra prox. preteritum fe. Jacobi) elzálogosítsa Gargow-i Jakab fiainak: Jordan-
nak, Istvánnak és Jánosnak, miután megkapott tőlük 8 márkát. Majd jan. 26-án (f. VI. an. 
domin. Sexagesime) Menhard a káptalan elé járulva elismerte, hogy a 8 márkát Jakab fiai-
tól megkapta, és a birtokrész Miklós általi elzálogosítását a káptalan más oklevelével az 
abban foglalt feltételek szerint jóváhagyta. D. f. VI. supradicta, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 555. (Múz. Ta. 1897. 49.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
56. 1364. jan. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Dobow-i András fia Pál fiai: Miklós, Tamás és Wenchezlaus ~ Venchezlaus bemutatták a 
Boszniában (in Wzura) elveszett nagypecsétjével ellátott, 1359. szept. 28-i nyílt oklevelét 
(amiben az uralkodó szolgálataikért nekik adományozta a Lyblio várhoz tartozó Lypniche 
nevű királyi erdő egy részét), valamint a Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja 1360. 
febr. 26-i jelentését ezen erdőrész bejárásáról és iktatásáról, kérve, hogy ezeket fogadja el 
és új függőpecsétes privilégiumában erősítse meg nekik és örököseiknek. A király Pál fiai 
kérésére ezen gyanútól mentes okleveleket az erdőrész adományával és iktatásával együtt 
átírja, elfogadja és  királyi hatáskörből nekik és örököseiknek megerősíti függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, mások jogainak sérelme nélkül. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., VI. Kal. Febr., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa (regni 
Sclauonie vicarius generalis), Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes 
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országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Int. Scep. 5. 8. 36. B. (Df. 262 918.) Függőpe-

csétje kiszakadt. 
K.: F. IX/3. 434. 
 
 
57. 1364. jan. 27.  
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) felidézve 
Busan comitatus-beli Dobowyk-i Bachya fia: Marmonya, a királyi aula lovagja hű szolgá-
latait, fáradozásait és költségeit, amiket neki és Szent Koronájának az ő és országa hadjára-
taiban tett – többek között amikor a király egykor összegyűjtve a maga, a főpapok, a bárók 
és az ország minden procer-e nagy seregét, Dalmáciába (ad partes regni nostri Dalmacie) 
ment Jadra királyi város megvédésére, amit a hűtlen és lázadó velenceiek ostromoltak, 
Lajos kérése nélkül is Mermonya a saját költségén felszerelt fegyvereseivel csatlakozott a 
királyi sereghez; majd amikor az uralkodó összehívta a főpapok, a bárók, a procer-ek és a 
király költségein zsoldba fogadottak nagy seregét, és a tengeren túlra a Nápolyi Királyságba 
(regnum Apulie) ment fivére: András herceg, nápolyi király méltatlan megölésének és vére 
kiontásának (amit felesége: az átkos Johanna a vele szövetkező gonoszok tanácsára és sugal-
latára támogatott és követett el) megbosszulására, Mermonia a familiárisaival és hadi fegy-
vereivel a saját jelentős költségén, Lajos pénzbeli segítsége nélkül a királyhoz csatlakozott, 
és amikor Lajos ezen királyságban Auersa várost a királyi fegyveresekkel körülzárva ost-
romolta, Auersa alatt, majd később Nápoly (urbs Apolitana [!]) alatt ezek ostromai során 
Mermonya a familiárisiaival és rokonaival együtt életveszélyes sebeket szerzett a kirepülő 
dárdáktól és kőgolyóktól, Mermonya elvesztette a bal szemét, 6 familiárisa meghalt, de pár 
napon belül Mermonya az erejét visszanyerve számos ütközetben ezen hűtlenek ellen har-
colt, sokakat közülük megölt és megsebesített, és a királynak számos szolgálatot tett mind 
ezen vidéken, mind más útjain; továbbá amikor az uralkodót nagy szükségében számos 
királyi lovag, zsoldos (stipendiarius) és gazfickó szorongatta, mivel nem kapták meg zsold-
jukat, Mermonya 500 aranyforintját adta kölcsön Lajosnak (aki azt eddig nem adta neki 
vissza), majd a köv. napon egy csatában egy erős, vitéz ispán (Ispanus) elfogta, majdnem 5 
hónapig piszkos börtönben tartották szigorúan, ahonnan magát 300 saját aranyforintjával 
váltotta ki és visszatért a király hívei közé –, ezen szolgálataiért, vére hullásáért, szeme 
elvesztéséért, 6 familiárisa haláláért, a király érdekében elköltött sok pénzéért és a neki 
adott 500 aranyforintért cserébe Lajos Dwbowik-i Mladocwith fia: Radozlaus-nak, 
Mermonya patruus-ának azon hűtlenségét, amit az ő apja: [I.] Károly király (H) ellen köve-
tett el, Károly áldásával és saját királyi hatásköréből és kegyességéből neki megbocsátja, 
és emiatt azon birtokokat és birtokrészeket, amiket Dwbowyk-i Radozlaw a hűtlensége 
miatt elvesztett (ti. a Busan districtus-ban és comitatus-ban levő Tyhothinawaz, Zryane, 
Pziwichy és Malawaz negyedét, és a teljes Kolosczy falut) tartozékaikkal együtt (művelt és 
nem művelt szántóföldek, rétek, erdők, berkek, legelők, kaszálók, bozótosok, hegyek, völ-
gyek, szőlők, szőlőhegyek, vizek, halászóhelyek, malmok) Dwbowyk-i Mermonya-nak, 
fivérének (frater carnalis): Radozlaus-nak és örököseiknek adományozza speciális királyi 
kegyből, hatáskörből és teljhatalomból, a főpapok, bárók és országa procer-ei tanácsával, 
viszavonva minden adományt, amikkel a mondott birtokokat és birtokrészeket Mladocwith 
fia: Radozlaus hűtlensége miatt Károly király v. Lajos eddig bárkinek eladományozták. 
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Erről függő új kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., VI. Kal. Febr., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, István zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa (regni Sclauonie vicarius 
generalis), László veszprémi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Porthiua 
zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 69. (Df. 218 565.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Smič. XIII. 331–335. 
Ford.: Középkori históriák 298–300. (részlet) 
 
 
58. 1364. jan. 27. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt Wytya-i Jakab fia: György és Tuul-i 
Balázs fia: Mihály megvallották, hogy nekik Elye-i Ipolit fiai: György, Miklós és Pál a 
maguk, valamint Elye-i Miklós fiai: István és Ányos nevében 20 márka kifizetésével elég-
tételt adtak ezen Balázs néhai leánya: Erzsébet, ill. Kouaznya-i András fia Jakab néhai 
leánya: Erzsébet (Elye-i Tamás fia: néhai Jakab korábbi, ill. későbbi felesége) hitbére és 
jegyajándéka kapcsán, amik Jakab birtokaiból és birtokrészeiből ezen asszonyokat jog 
szerint megilletik, ezért ők ezek ügyében Ipolit fiait, Miklós fiait és örököseiket nyugtatták. 
D. sab. p. Conv. Pauli, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 556. (Múz. Ta. Illésházy.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 28.  
 
 
59. 1364. jan. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Ewrnog 
(dict.) Miklós fia: Saska (dict.) Péter, Miklós esztergomi érsek kúriájának provisor-a szol-
gálataiért, nem kevésbé Konth Miklós nádor kérésére Saska Pétert és Pál fiait: Saska (dict.) 
Istvánt, Saska (dict.) Andrást és Saska (dict.) Mihályt, ezen Péter consobrinus-ait a Zalafő 
(caput fluvii Zala) melletti Scenpeter és a Zala folyó melletti Rakus nevű Vasvár megyei 
birtokon levő földjeikkel és részeikkel együtt királyi kegyességből (pietas) és speciális 
kegyből a wlgo Zalafewewr-nek mondott királyi őrök állapota, szolgálata, terhe, census-a 
és collecta-ja alól felmenti, hogy Péter, ezen frater-ei és örököseik az őrszolgálatból 
(specularia condicio) mondott földjeikkel együtt kiemelve mostantól örökre azon nemesi 
kiváltságokat (mere nobilitatis et libertatis titulus et privilegium) élvezzék, amiket az ország 
királyi zászló alatt harcoló valódi és régi nemesei (veri primi et antiqui regni nostri nobiles 
sub vexillo regio militantes). Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellár-
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ja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Febr., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vglin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domo-
kos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa (regni 
Sclauonie vicarius generalis), László veszprémi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos 
csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Sceech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: 1. VAML. 912. Fölnagy cs. nagyrákosi lt. 3. (Df. 290 688.) Függőpecsétre utaló plicatura.  

2. VAML. 913. Uo. 4. (Df. 290 689.) Függőpecsét és sárga fonata. Eltérő névalakjai: 
Saaska, Zempetur, Kont, Zeech, Zwdor. 

Á.: Esztergomi kápt., 1365. ápr. 22. Dl. 41 618. (Múz. Ta. Gózon.) E.-k hiányos volta mi-
att a regeszta ez alapján készült. 

Má.: Dl. 41 557. (Múz. Ta.) Újkori, a már hiányos E. 1. alapján. 
 
 
60. 1364. jan. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) megtud-
ván Sumus-i János fiaitól: Páltól, Pétertől, Lászlótól és Jánostól, hogy a birtokaikon arany-, 
ezüst- és más fémbányák nyithatók, ezért szolgálataikért és kérésükre nekik és örököseik-
nek speciális kegyből megígéri, hogy ha a birtokaikon bárhol efféle bányát találtak v. talál-
nak a jövőben, és azon a helyen a bányavárosok módjára (more montanarum) város v. falu 
alakulna és népek sokaságával benépesülne, azt tőlük sosem veszi el, és megengedi, hogy 
azt és a bányák hasznait a bányákat birtokló többi nemeshez hasonlóan leszármazás jogán 
örökre birtokolják és beszedjék, más jogának sérelme nélkül, kivéve a királyi urbura-t v. e 
hasznok nyolcadrészét, amit a királynak szolgáltassanak be. Erről függő új kettőspecsétjé-
vel ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Febr., uralkodása 23. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa (regni Sclauonie vicarius generalis), Mihály 
egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Mik-
lós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. lt. I. 53. 13. (Df. 265 442.) Függőpecsét fonata. 
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61. 1364. jan. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) megfontolva Bozyn-i Sebus fia: János mester és fivére: Miklós hű 
szolgálatait, kérésükre speciális kegyként királyi teljhatalmából (regie potestatis plenitudo) 
eltörli azon terheket és bírságokat, amik őket eddig azért sújtották, mert megsértették és 
nem őrizték meg az apjuk: Sebus mester által Tyrna királyi város polgáraival és 
hospeseivel kötött, saját, káptalani és jogszolgáltatói oklevelekkel megerősített egyezségeket. 
Arról pedig, hogy Sebus mester fiai a mondott egyezségekben kell-e maradjanak és ezeket 
meg kell-e őrizzék továbbra is, v. sem, a király a főpapokkal és az ország báróival fog dönteni. 
D. in Wyssegrad, oct. Agnetis, a. d. 1364. 
 
Á.: a 139. számú oklevélben. 
 
 
62. 1364. jan. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően 1360. okt. 6-án (oct. Mychaelis, a. d. 1360.) színe előtt Balázs 
[domonkos rendi] testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével 
előadta Warkun-i János fiai: Omode és Lothard ellenében, hogy az apácák Potus nevű bir-
toka szomszédságában levő Agyagus birtokot János fiai megvásárolták bizonyos Zaaz-i 
nemesektől, de ehhez az apácák [Potus] nevű birtokából elfoglaltak egy, az apácák oklevelében 
[szereplő valós] határokon belül fekvő [nagy] földrészt, [és azt használják]; erre Miklós mester 
győri kanonok (János fiai, az ő fivérei nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) 
azt mondta, hogy azt a birtokot, amit János fiai megvettek, nem Agyagus-nak, hanem 
[Olzaz-nak] hívják, ahhoz Potus birtokból semmilyen földrészt nem foglaltak el, és csak a 
saját birtokuk földjét használják. A felek ellentétes állításai miatt birtokaik bejárására kirá-
lyi és káptalani embereket kellett kiküldeni, ezért az országbíró írásban kérte a fehérvári 
káptalant, hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek 
[1361.] ápr. 4-én (oct. Passce d. tunc venturis) menjenek a felek birtokaira a szomszédok 
és a felek v. képviselőik jelenlétében, és először az apácák Potus nevű birtokát az apácák 
képviselője által Agyagus-nak, János fiai képviselője által viszont [Olz]az-nak mondott 
birtok felől az apácák (ott eredetiben bemutatandó) oklevelében levő határok szerint  járják 
be, ha megvannak a határjelek és egyértelműen fellelhetők, v. ellenkező esetben a képvise-
lőjük mutatása alapján, majd pedig járják be az alperesek mutatása alapján azok birtokát 
Potus felől, s ha a felek a birtokok határai megmutatásában egyetértenek, akkor a szüksé-
ges helyeken határjeleket emelve iktassák mindegyik félnek a maga birtokjogát, ha pedig 
nem értenek egyet, akkor a felek közötti vitás földrészt királyi mértékkel megmérve, avagy 
ha nem lehet mérni, szemmel megtekintve elfogultság nélkül fogott bírókkal becsüljék fel 
az ország szokása szerint, majd a káptalan a királynak tegyen jelentést máj. 1-jére (oct. 
Georgii tunc venturas). Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Balázs testvér az 
apácák nevében és ügyvédvalló levelével, másrészről Omode a maga és fivére: Lothard 
nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és bemutatták a fehérvári káptalan 
királynak szóló jelentését, miszerint a felperes apácák részére Versegd-i Miklós királyi 
emberrel Mihály papot, az alperes János fiai: [Omode és] Lothard részére Theyed-i Petheu 
fia: Andych királyi emberrel kanonoktársukat: Pétert küldték ki tanúságul, akik ápr. 4-én a 
szomszédok, valamint Balázs testvér, az apácák képviselője és János fiai jelenlétében elő-
ször az apácák Potus nevű birtokát járták be az apácák képviselője által Agyagus-nak, az 
alperesek képviselője által pedig Olzaz-nak nevezett birtok felől [IV.] Béla király (H) 
privilegiális oklevele alapján, amit Balázs képviselő [[V.] István] király privilegiális átira-
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tában mutatott be: Megyeagh nevű víz, ami elkülöníti a győri egyház birtokától a Chylth 
folyó mellett; Aswan; Chylth folyón túl a privilégium [által jelzett] nagy határjel, [ahol] a 
Chilth folyót Agyagus-nak hívják és a [pozsonyi] vár jogához tartozik; Furozegh, ami el-
különíti Padan falut és Agyagus-t, és Balázs testvér azt mondta, hogy itt 3 határjel volt, ám 
ők ott csak 1 új határjelet találtak, és itt véget értek a vitás föld határai a privilégium muta-
tása szerint; Omode és Lothard ellenben a birtokuk felől egy határjelet sem mutattak, 
mondván, hogy a bejárt földet Balázs testvér nem jogos módon mutatta meg, mivel azáltal 
az ő vásárolt birtokukból nagy földrészt csatolt volna az apácák földjéhez; ezután a királyi 
emberek a vitás földet hamisság nélkül, fogott bírókkal együtt szemmel megtekintve 1 
ekényire becsülték. Mivel tehát a káptalani oklevél szerint a birtokbejárás, határmutatás és 
becslés a mondott okok miatt megfelelő módon nem történhetett meg, ezért az országbírónak 
és az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt, szükséges a birtokok újabb bejárására, 
határai megmutatására és becslésére a királyi és káptalani emberek ismételt kiküldése, ezért 
az országbíró másik levelével kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik 
jelenlétében a királyi emberek [1362.] ápr. 24-én (oct. Passce d. in anno prox. tunc 
affuturo) és más szükséges napokon e birtokokat a fentebb már leírt módon járják be, majd 
nézzék meg, hogy az apácák képviselője által a privilégium alapján megmutatottak, v. 
pedig a János fiai által megmutatottak valósabbak-e a felek birtokait elválasztó határjelekként, 
majd máj. 1-jére (oct. Georgii similiter in anno tunc prox. venturo) a káptalan a királynak 
tegyen jelentést. Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Miklós mester győri ka-
nonok a fivérei: Omode és Lothard nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével, más-
részről Balázs testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével, és 
bemutatták a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint a birtokbejárást, határ-
mutatást és becslést az országbíró meghagyásának megfelelően Borusyeneu-i Petych kirá-
lyi ember (az apácák részére), Zerdahel-i András fia: Tamás királyi ember (János fiai ré-
szére), valamint Tamás pap és János litteratus, a fehérvári káptalan tanúságai a felek vitái 
és eltérő határmutatásai miatt nem tudták elvégezni. Mivel ezen káptalani oklevél szerint a 
birtokbejárás, határmutatás és becslés a mondott okok miatt nem történhetett meg, ezért az 
országbírónak és az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt, szükséges a királyi és kápta-
lani emberek újabb kiküldése, ezért az országbíró kérte a fehérvári káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságaikat, akik jelenlétében a királyi kúriából az ügyben mindkét fél részére speciálisan 
kiküldött királyi ember [1363.] ápr. 9-én (oct. Passce d. in anno prox. tunc venturo) és más 
szükséges napokon a fentebb leírt módon járja be a birtokokat, majd a káptalan a királynak 
máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen jelentést. Máj. 1-jén [Omode és] Lothard (az országbíró 
más oklevelével vállalva a bírságot) nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, [Mihály 
domonkos rendi testvér, az apácák képviselője azok ügyvédvalló levelével pedig a törvé-
nyes napokig várt rájuk. Ezután az országbíró János fiait: Omode-t és Lothard-ot az apácák 
ellenében] a királyi emberrel és a győri káptalan emberével [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.) a királyi jelenlét elé idéztette, mikor is megjelent Mihály testvér az apácák nevében 
azok ügyvédvalló levelével, ill. Peteu fia: Andych (Omode és Lothard nevében a győri 
káptalan ügyvédvalló levelével), és Mihály bemutatta a győri káptalan királynak szóló 
jelentését, miszerint Omode-t és Lothard-ot a bírság ügyében Borosyeneu-i Petych királyi 
ember és András, a káptalan kanonoka és embere [1363.] dec. 6-án (in. fe. Nicolai prox. 
preterito) az apácák ellenében jan. 13-ra megidézték a királyi jelenlét elé. Majd Mihály 
bemutatta a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését is, miszerint Bathua-i Tamás mes-
terrel, a királyi kúriából mindkét fél részére speciálisan kiküldött királyi emberrel kiküldték 
tanúságul Bereck karpapot a felperes apácák részére és András karpapot az alperes Omode 
és Lothard részére, akik [1363.] ápr. 9-én az apácák Potus nevű birtokára mentek a szom-
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szédok, valamint a Nyulak szigeti apácákat az ügyvédvalló levelükkel képviselő Balázs és 
Mihály domonkos rendi testvérek és János fiai: Omode és Lothard jelenlétében, és a birtokot 
János fiai Olzaaz nevű birtoka felől az apácák képviselői mutatása alapján így járták be: 
Chyulth folyóból eredő patak Megyeagh nevű kijárata, de János fiai azt mondták, e patakot 
nem Megyeagh-nak, hanem Myleksar-nak hívják; ezen folyó egy régi árokig, amit az apá-
cák képviselői Aswan-nak neveztek, miként a mondott privilégiumban szerepel; a Chyulth 
folyón túl az apácák képviselői azt állították, hogy ott ezen folyót Agyagus-nak hívják, míg 
János fiai azt, hogy e folyó mindkét részén a földek az ő Beus nevű örökjogú birtokukhoz 
tartoznak; 4 nyíllövésnyi távolság után felszántott földek, ahol az apácák képviselői azt 
állították, ott egy föld-határjel volt, amit a korábbi bejárás során a királyi és fehérvári káp-
talani embereknek megmutatták, de azt János fiai lerontották és elszántották; árok, amiről 
az apácák képviselői azt állították, hogy Furouzegh-nek hívják és itt János fiai nem mond-
tak ellent; mindezek után Omode és Lothard azt mondták, hogy az Olzaz nevű vásárolt 
birtokuk és az apácák Potus nevű birtoka között Padan birtokig a Chyulth folyó a határ, ott 
az apácáknak ezen folyón túl semmi joguk nincs és nem is volt; és bár azt nem sikerült 
megtudniuk, hogy a mondott földeket és folyót úgy hívják-e, ahogy az apácák képviselői 
nevezték (mivel az országbíró mondott oklevelében nem szerepelt, hogy ők tudományvételt 
végezhetnek), de az apácák képviselői Potus birtok felől ezen folyóig a határok megmuta-
tása során mindig abba az irányba haladtak, amerre a mondott privilégium jelölte; ezek 
után a felek közötti vitás földet fogott bírókkal együtt királyi mértékkel megmérni nem 
tudván, szemmel megtekintve 1 királyi mértékű ekényire becsülték. Mivel a fehérvári káp-
talan ezen oklevele szerint Balázs és Mihály képviselők az apácák birtokának határait a 
mondott privilégium alapján biztosabban mutatták meg, mint János fiai, Olzaaz birtok 
pedig vásárlás címén tartozik János fiaihoz, akik azt állították, arról nincs semmilyen ha-
tárjárást tartalmazó oklevelük, ezért úgy tűnt, Potus birtok határai ügyében Mihály képvi-
selő részére kell esküt ítélni, így az országbíró a bárókkal és az ország vele ítélkező neme-
seivel meghagyta, hogy Mihály domonkos rendi testvér, az apácák képviselője 2 nemessel 
máj. 1-jén (oct. Georgii) Borosyeneu-i Petych v. Day-i Tyma fia: Jakab v. Turdas-i Lőrinc 
v. [Ik]lad-i Olivér fia: Benedek királyi ember (a felperes apácák részére), ill. Zerdahel-i 
András fia: Tamás v. Ech-i Simon fia: András v. Zopch-i Dénes fia: János v. Kelech-i 
György fia: Jakab v. Wata-i János (az alperes Omode és Lothard részére) királyi ember és 
a fehérvári káptalan tanúságai (akik kiküldésére az országbíró jelen oklevelével kéri a káp-
talant) jelenlétében először járják be Potus birtokot Olzaaz felől a mondott utolsó, Bathua-i 
Tamás mester királyi ember által elvégezett bejárás során megmutatott határok mentén, és 
az egyik határjelnél megállva először Mihály testvér a rendjének öltözetében a saját lelki-
ismeretére, státuszára és hite tisztaságára, majd a 2 nemes eskütársa mezítláb, az övüket 
megoldva, a fejük fölé földet emelve, miként az ország szokása szerint földre esküt tenni 
szokás, tegyék le az esküt arról, hogy a fenti módon általuk bejárt, a mondott privilégiumban 
levő határok az apácák Potus nevű birtokának János fiai Olzaaz nevű birtoka felőli valós 
határai, s ha leteszik az esküt, ezen 1 ekényi földet a királyi emberek Potus birtokhoz csa-
tolva iktassák az apácáknak, a szükséges helyeken új határjeleket emelve és a mondott 
utolsó határjárásnak megfelelően elkülönítve, bárki ellentmondása ellenére is, ha pedig 
nem teszik le az esküt, akkor János fiainak iktassák e vitás földet, azt Olzaaz nevű birto-
kukhoz csatolva, határjelekkel elkülönítve, ellentmondás nélkül. Mivel az eskü sok szót 
foglal magába, a káptalan apácák részére kiküldött tanúsága az eskü szövegét Mihály test-
vérnek és eskütársainak mondja előre (recitare), majd a káptalan jelentését a felek máj. 8-ra 
(quind. Georgii) vigyék vissza az országbírónak. D. in Wyssegrad, 16. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 48 382. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 31.)  Hiányos. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés. 

R.: Bakács, Pest m. 801. szám. 
Megj.: A kiegészítések a 427. számú oklevélből származnak. 
 
 
63. 1364. jan. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy oklevele szerint 
színe előtt a váci káptalan idézőlevelének megfelelően Pelen-i Miklós özvegye és a fia: 
Péter okt. 13-án (quind. Mychaelis) bemutatták Beke fia: Mihály és másik Pelen-i Domokos 
ellenében a káptalan ezen (az uralkodónak szóló, annak a káptalanhoz címzett levelét átíró) 
jelentését, miszerint Pelen-i Miklós özvegye és a fia: Péter nevében elmondták a királynak, 
hogy Beke fia: Mihály és másik Pelen-i Domokos az akkori királyi had kikiáltása után 
Pelen birtokot hatalmaskodva elfoglalták és abból őket jogtalanul kizárták, ezért a király 
megparancsolta a káptalannak, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel ha Humuk-i Bálint, a 
királynéi aula ifja, speciális királyi ember igaznak találja mindazt, ahogy a királynak el-
mondták, akkor az asszony és fia birtokát iktassa nekik, Mihály és Domokos ellentmondása 
ellenére is, akiket idézzen meg a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést; a 
káptalan válasza szerint a király parancsának megfelelően Humuk-i Bálint királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Miklós mestert, akik Neugrad megyében nemesek-
től, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és méltóságú embertől megtudták, hogy 
Beke fia: Mihály és másik Pelen-i Domokos Pelen-i Miklós özvegyét és fiát: Pétert Pelen 
birtokból hatalmaskodva és jogtalanul kidobták, azt elfoglalva maguknak, és amikor a 
királyi és káptalani emberek e birtokot az asszonynak és Péternek iktatni akarták, Mihály 
és Domokos ezt nem engedték, így őket birtokrészeiken szept. 12-én (f. IV. p. Nat. B. 
virg.) az asszony és Péter ellen a királyi jelenlét elé idézték okt. 13-ra. Az oklevél bemuta-
tása után az özvegy és Péter kérték annak megokolását, hogy Mihály és Domokos miért 
nem engedték Pelen birtok iktatását számukra, mire Beke fia: Mihály ezt azzal indokolta, 
hogy Pelen birtok hozzá oklevelekkel tartozik, amiket az országbíró által kijelölendő ké-
sőbbi időpontban kész bemutatni, Domokos viszont azt mondta, hogy azon a Pelen birto-
kon (amit az asszony és Péter maguknak iktatni akartak) semmiféle jogot nem bír, hozzá az 
nem tartozik, és az ügyben semmilyen ellentmondást nem akar tenni. Ezért az országbíró a 
bárókkal és az ország vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy Mihály az okleveleit 
Pelen birtokról [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) mutassa be. Akkor az özvegy és Péter 
kérésére Mihály bemutatta a budai káptalan 1363. dec. 17-én kiadott privilegiális oklevelét 
(l. Anjou-okt. XLVII. 648. szám), ami átírta a káptalan sekrestyéjében v. levéltárában királyi 
parancsból megkeresett, 1330. évi saját oklevelét, miszerint Tamás erdélyi vajda (vele levő 
fiai: Konya, Mihály és István beleegyezésével) a Pelen nevű Neugrad megyei birtokát – 
ami a Pogh nevű birtokával, észak felől pedig Lotou (dict.) András fiai Feketeuerdeu nevű 
birtokával és a Zakol-i egyház Apaty nevű birtokával szomszédos, és amit a király neki 
adott mint az örökös nélkül elhunyt Pelen-i Péter birtokát (miként ezt a király privilegiális 
oklevelében a káptalan látta) – minden haszonvétellel a Péter által birtokolt régi határai 
alatt szolgálataiért szerviensének, Farkas fia: Bekének és örököseinek adta, a joga teljessé-
gével, abban magának v. örököseinek semmiféle tulajdont meg nem tartva, emellett vállal-
ták a vajda és fiai, hogy ők és örököseik Pelen birtok adományát nem vonhatják vissza, 
Beke és leszármazottai Pelen-t birtokolhatják, elidegeníthetik életükben és végrendelkezhetnek 
róla (in morte legandi) (l. Anjou-oklt. XIV. 628. szám). Mivel tehát Pelen birtokot, amiből 
Pelen-i Farkas fia Miklós özvegyét és a fiát: Pétert (a királynak előadott panaszuk szerint) 
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Beke fia: Mihály hatalmaskodva kizárta, Tamás vajda Bekének (Mihály apjának) mint 
birtoktalan embernek adta szolgálataiért a budai káptalan előtt, de csak neki és nem fivérével: 
Miklóssal együtt, az aszony és Péter pedig a káptalan oklevele tartalmának nem mondtak 
ellent, Beke és Miklós testvéri volta okán viszont az özvegy a fiát: Pétert Pelen birtokban 
részesnek mondta, ami a jog szerint nem lehet, mivel Pelen egyedül Beke, Mihály apja 
szerzett birtoka volt, és ezért ott sem Farkas fia: Miklós, sem általa az özvegye és a fia: 
Péter ezen ok alapján semmiféle jogot nem bírhattak volna, ezért az országbíró a perben 
vele ítélkező főpapok, bárók és az ország nemesei tanácsával Pelen birtokot minden haszon-
vétellel Beke fia: Mihálynak és örököseinek ítéli a mondott adomány alapján, mások jogai-
nak sérelme nélkül, az özvegyre és fiára örök hallgatást kiróva az ügyben. Erről függőpe-
csétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Mihálynak. D. in Wyssegrad, 16. die oct. 
Epiph. d., a. eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Stat. P. 255. (Df. 212 163.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
64. 1364. jan. 29. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy Dedich fia: 
Dedich – Paly-i Chyrke (dict.) István fia Miklós fia: László nevében a Jazow-i konvent 
ügyvédvalló levelével – Zeech-i Miklós comes egykori országbíró előtt annak perhalasztó 
oklevelének megfelelően 1358. jan. 13-án (oct. Epiph. d., in a. eiusdem 1358.) Zeplak-i 
Péter fiai: János és Lázár ellenében bemutatta a Jazou-i konvent 1353. évi oklevelét, állítva, 
hogy ez tartalmazza László keresetét (miként mindezt István comes Miklós országbíró 
oklevelében látta); eszerint amikor Miklós fia: László júl. 6-án (f. VI. p. oct. Nat. Johannis 
Bapt. tunc prox. preterita) a szomszédok jelenlétében Jardan fia: Mihály királyi emberrel 
és a konvent királyi írásos parancsra kiküldött tanúságával a Zeeplak birtokon levő részt 
magának iktattatni akarta, Obus (dict.) János (Péter fiai: János és Lázár nevében) őket ettől 
tilalmazta. László képviselője ennek okát tudakolta, mire Mykocha fia: Pál (Péter fiai ne-
vében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy Péter fiainak e Zeeplak-i 
birtokrészről okleveleik vannak, amiket az országbíró által kijelölendő későbbi időpontban 
bemutatnak, így Miklós comes a bárókkal és az ország vele bíráskodó nemeseivel meg-
hagyta, hogy János és Lázár a vonatkozó okleveleiket máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassák 
be a hasonló kötelezettségű László ellenében. Onnan ez királyi oklevéllel és Ugrin fia: 
Miklós comes néhai országbíró oklevelével 1359. márc. 13-ra (ad oct. diei Cynerum tunc 
venturas), majd onnan – miután Miklós comes elhunyt, és a király az országbírói honor-t 
István comes-nek adta –  [1360.] márc. 18-ra (ad oct. diei medii Quadr.) lett halasztva, 
mikor is megjelent egyrészről László felperes, ill. Péter fia: Miklós a fivérei: János és Lázár 
nevében a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével, és Miklós bemutatta István országbíró-
nak az alábbi okleveleket: 1) [I.] Károly király (H) 1328. máj. 8-án, uralkodása 28. évében 
kiadott privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XII. 252. szám), ami szerint az Abwyuar me-
gyei Zeeplak-on levő birtokrészt, ami egykor a király megrögzött hűtleneié, Omode fiaié 
volt, a király minden haszonvétellel és joggal, azon régi határok alatt, amikkel Omode fiai 
birtokolták, János fia: Péter mesternek adományozta, akinek a birtokrészt a királyi és az 
egri káptalani emberek az oklevélben leírt határok alatt ellentmondó nélkül iktatták. 2) Pál 
comes néhai országbíró 1335. évi privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XIX. 65. szám), 
miszerint Péter mester a királyi, valamint az egri és Scepsy-i káptalani emberekkel 3 me-
gyei vásáron Wyuar és Zemlyn megyében háromszor (ti. kétszer a király és egyszer Pál 
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comes levele révén), az oklevélben leírt helyeken és időpontokban nyilvánosan kikiáltatta, 
hogy ha valaki a Wyuar megyei, egykor Omode fiaié volt Zeplak birtok harmadán valami-
féle jogot remél bírni, az oklevélben leírt napokon a királyi jelenlét előtt nevezze meg, 
hogy milyen címen igényel magának jogot a birtokrészből, különben a király örök hallga-
tást ró ki az ügyben; a 3 vásári kikiáltás után a megadott időpontokban a király és Pál 
comes jelenléte elé senki olyan nem járult, aki e harmadrészben jogot formált volna magá-
nak. 3) Az egri káptalan 1358. jún. 2-i (sab. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1358.) nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 623. szám), ami átírta a káptalan saját, 1288-ban, [IV.] László 
király (H) uralkodása idején kiadott privilégiumát, ami átírta András egri püspök ua. évi 
privilegiális oklevelét, mely utóbbi szerint Aba nembeli Bodon fia: Dénes mester kérte a 
püspököt, hogy küldjön hozzá egyházi személyeket, akik előtt a házában végrendelkezhet; 
ennek megfelelően a püspök elküldte hozzá Aba nembeli Mihály mester Mysle-i prépostot 
és János testvér Zeeplaak-i apátot, akik később a püspöknek azt írták pecsétjeikkel ellátott 
oklevelükben, hogy előttük, valamint számos más egyházi és világi személy jelenlétében, 
hallatára és láttára Dénes comes, jóllehet beteg testtel, de ép elmével az alábbi végrendeletet 
tette: mivel nincs örököse, ezért Aba nembeli Dávid fia: Omode nádort a király beleegye-
zésével a fiává fogadta, és a Zeeplak-i monostora kegyúri jogában, a Zeeplak faluban levő 
részében és a Magyaro.-n (H) levő összes birtokában örökösévé tette. Miklós fia: László 
mindezekkel szemben bemutatta István comes-nek az alábbiakat: 1) Az egri káptalan 1310. 
évi oklevelét, miszerint Chyrke (dict.) István a maga és fiai nevében Omode fiait: Jánost, 
Miklóst és Lászlót tilalmazta a Zeeplaak birtokon levő rész elfoglalásától és tartásától. 2-3) 
Az egri káptalan 1334-ben és 1337-ben kiadott okleveleit, amik szerint János fia: Péter 
mester litteratus, egykori Jezeneu-i várnagy a Zeplak birtokon levő rész és az ottani mo-
nostor kegyúri joga elfoglalásától tilalmazta Chyrke (dict.) István fiait: Miklóst, Tamást és 
Jánost. 4) Az egri káptalan 1334. évi oklevelét, miszerint színük előtt Chyrke (dict.) István 
fia: Miklós mester a maga és fivérei: Tamás és János nevében tiltakozott, hogy bár 
Jezeneu-i (dict.) Péter a királyi emberrel a káptalan tanúsága jelenlétében a király levele 
révén bizonyos vásárokon kikiáltatta, hogy aki azt állítja: az Abwyuar megyei Zeeplak 
birtokon valamilyen joga van, jelenjen meg okt. 6-án (oct. Mychaelis) a király előtt ennek 
megokolására, de mivel Péter Zeeplak birtokot Omode néhai nádor fiai (akik a generacio-
jából valók) birtokaként kérte magának a királytól örökadományul, ezért Miklós mester 
fiai okt. 6-án nem mernek a király elé járulni az ügyben, nehogy ellenségeik csalárdsága 
miatt más birtokaiktól megfosszák őket, hanem számukra kedvezőbb időkben lesznek ké-
szek saját jogukat megszerezni e birtokban. Mindezen okleveleket megtekintve és a felek-
nek elmagyarázva (expositis), az országbíró kérdésére László azt állította, hogy Omode 
néhai nádor és fiai vele közeli rokonok (in linea generacionis propinqua et patruelis 
fraternitatis) voltak. Mivel István comes, az ország bárói és a vele ítélkező nemesek nem 
tudták, hogy vajon Omode és fiai Chyrke (dict.) Istvántól elkülönült, megosztott részt, 
avagy Istvánnal együtt közös, osztatlan részt bírtak-e Zeeplak birtokon, vajon István bár-
mikor is volt-e Zeeplak birtok jogában, és vajon Chyrke István Omode-t és fiait követte-e 
gyalázatos tetteikben, amiket az ország és a királyi korona ellen lázadva elkövettek, és az 
igazság ismerete nélkül pedig ezek ügyében István comes nem tudott döntést hozni, és 
mivel a mondott oklevél szerint István nem mert a király elé járulni, ezért a bárók és neme-
sek tanácsával az országbíró meghagyta, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája 
1360-ban Abwyuar megyében tartandó közgyűlésén (ahogy a nádor maga személyesen 
megjelenve az országbíró és a felek kérésére vállalta ezt megtenni) tudja meg az igazságot 
minderről az esküdt ülnököktől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, hitükre 
és a király iránti hűségükre megkérdezve őket, majd a felek szept. 29-re (ad oct. Mychaelis 
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tunc venturas) a nádor válaszát és fentebbi okleveleiket is mutassák be az országbírónak. A 
kitűzött napon Paly-i Miklós fia: László azt mondta Péter fia: Miklós jelenlétében (aki 
fivérei, Zyplak-i Péter fiai: János és Lázár nevében jelent meg a Jazou-i konvent ügyvéd-
valló levelével), hogy a nádor Abwyuar megyei közgyűlése nem történt meg addig, és 
ezért a mondott tudományvétel sem, de a nádor a köv. napokban megtartja e megyében a 
közgyűlést, ezért László kérte, hogy a tudományvétel akkor legyen a mondott módon, mire 
Miklós képviselő azt mondta, hogy János és Lázár azért vetették magukat alá a nádori köz-
gyűlésen tartandó tudományvételnek, mivel a nádor személyesen vállalta ennek elvégzését, 
de mivel a nádor a közgyűlésen nem tud személyesen jelen lenni, Mihály mester alnádor 
(vicesgerens) és a megye számos tehetősebb (pociores) nemese pedig Miklós fia: László 
rokonai, és ezen emberek jövevények (advena) e megyében, ezért az ő fivérei nem vállal-
ják így a tudományvételt, hanem más döntést akarnak a perben, a nádor saját személyéhez 
azonban készek elmenni. Mindezek alapján az országbíró a per tárgyalását annak fontossága 
és a vele akkor ítélkező bárók csekély száma miatt [1361.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. tunc 
venturas) halasztotta, hogy akkor a király megkérdezése után mindezek ügyében a bárókkal 
döntést hozzon a jog rendje szerint. Onnan a per tárgyalása több halasztással az országbíró 
oklevelei szerint [1364.] jan. 8-ra (ad presentes oct. diei Strennarum) jutott, mikor is egy-
részről Miklós fia: László, másrészről Péter fia: Miklós (a fivére: János nevében a Jazou-i 
konvent ügyvédvalló levelével; Lázár időközben elhunyt) újra bemutatták az országbíró-
nak fenti okleveleiket, majd Miklós nádor 1360. évi nyílt oklevelét, miszerint az Abwyuar 
és Sarus megyei nemesek közösségének nov. 9-én (f. II. p. OO. SS., a. d. 1360.) Cassa 
városban tartott közgyűlésén Chyrke (dict.) Miklós fia: László elmondta, hogy Zyplak 
birtokon egy rész, ami Péter litteratus fiai kezén van, az ő avus-áé: Chyrke (dict.) Istváné 
volt, aki azt békésen birtokolta, majd Omode, a király egykori hűtlene Istvánt elfogta, bir-
tokrészeit elfoglalta és az ezekről szóló okleveleit tőle elvette; László kérésére és a nádor 
kérdésére az Abwyuar megyei comes, a szolgabírók és esküdt ülnökök hitükre, a király és 
Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve megerősítették: úgy tudják, 
István és Omode nádor egy őstől (avus) származtak, de azt csak hallották, hogy a Zyplak-i 
birtokrész Istváné volt, de őt Omode elfogta, lófarkon húzatta, egy ujját levágatta, birtokait 
elfoglalta és okleveleit elvette. Az országbíró az eddigieket újra összefoglalja – mivel a 
Zeplak-on levő birtokrészt, amit Miklós fia: László a maga joga nevében követelt 
(recaptivarat) Péter litteratus fiaitól: Jánostól és Lázártól, Károly király néhai Omode nádor 
hűtlen fiai birtokaként adta örökre ezen Péter mesternek, akinek a királyi és egri káptalani 
emberek azt ellentmondó nélkül iktaták, majd a megyei vásárokon történt kikiáltások után 
senki sem jelent meg a király v. Pál országbíró előtt Péter ellenében, hogy saját ottani jogát 
bizonyítsa, Miklós (László apja) pedig nem mert Károly király elé járulni, a nádor közgyű-
lésén pedig a tudományvétel során a megye comes-e, a szolgabírók és esküdt ülnökök azt a 
tudomásuk szerint erősítették meg, hogy Chyrke István (László nagyapja) Omode nádorral 
egy őstől származott, de azt csak hallomásból, hogy Istvánnak Zeplak-on birtokrésze volt, 
amit tőle Omode elvett, Miklós pedig azért nem mert Károly elé járulni, mert Chyrke István 
és ezáltal a fiai Omode nádort követték, a tudományvételt pedig László nem az országbíró 
meghagyásának megfelelően, hanem a saját tetszése szerint per közben végeztette el –, és 
bár mindezek alapján Lászlót hűtlenség és a birtokrész jogtalan követelése miatt lehetne 
nagyobb büntetéssel is sújtani és minden jelenlegi birtokrészétől megfosztani, de az országbíró 
a jog szigorát enyhítve, könyörületesen Miklós fia: Lászlót csak az általa követelt Zeplak-i 
birtokrész becslésében marasztalja el Miklós esztergomi érsekkel, Miklós nádorral, Dénes 
erdélyi vajdával, Hedruhwar-i Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterrel (magnifici), 
valamint Mykch néhai bán fiaival: István és Ákos mesterekkel, Móric fia: Simon mester 
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Zathmar-i és Marmoros-i comes-el, Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes-el, 
Tamás néhai vajda fia: Konya mesterrel, István mester országbírói és Jakab mester nádori 
prothonotarius-al, Gerek-i Péter mesterrel, a királyi gyűrűspecsét őrzőjével, László mester 
al-országbíróval (viceiudex), valamint az ország vele ítélkező egyéb nemeseivel együtt 
(nobiscum in adiudicacione ipsius cause iudiciarium tribunal consedentibus), és a Zeplak-i 
birtokrészt a királyi adománynak megfelelően Péter litteratus fia: Jánosnak, Péter többi 
fiainak és örököseiknek ítéli és hagyja, nem érintve mások jogait, Lászlóra örök hallgatást 
kiróva mostantól ez ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
Jánosnak. D. in Wissegrad, 22. die oct. diei Strennarum, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. Jeszeney T. 27. (Df. 271 022.) Hátlapján középkori és 

újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
 
 
65. 1364. jan. 29. Gyalu 
Domokos erdélyi püspöknek szentmihálykői (Lapis S. Mychaelis) várnagya, Gergely fia: 
Tamás mester a Sard-i püspöki népek v. jobbágyok nevében bemutatta András néhai erdé-
lyi püspök nyílt, függőpecsétes [!] oklevelét (1325. máj. 11., l. Anjou-oklt. IX. 190. szám) 
ezen jobbágyok kiváltságának (libertas) megerősítéséről, amit kérésére Domokos püspök 
szó szerint átír és jóváhagy, mivel szeretné e püspöki birtokot még lakottabbá tenni és job-
bágyokkal gyarapítani. Nagyobbik pecsétjének távolléte miatt gyűrűspecsétjével látja el 
jelen oklevelet, amit ha visszavisznek neki, nagyobbik pecsétjével erősíti majd meg. D. in 
Gyalou, f. II. an. Purif. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. Oklevelek 2. Com. Albensis G. 6. 

(Df. 275 163.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét kis töredéke. 
K.: ZW. II. 206; Doc. Rom. Hist. XII. 215–216. (román fordítással) 
R.: Beke, Kolozsmonostor 36. szám; Beke A., TT. 1896. 720. (mindkettő jan. 28-i dátum-

mal); Erdélyi Okm. IV. 252. szám. 
 
 
66. 1364. jan. 30. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt Péter mester, 
a Scepsy-i káptalan olvasókanonoka Benedek prépost nevében a káptalan ügyvédvalló 
levelével jan. 8-tól (oct. diei Strennarum) 22 napig várt a Jazou-i konvent oklevelével tör-
vényesen megidézett Fülöp fia: Jakab és a Zemlen megyei Kysfalud-i Posar (dict.) István 
ellenében, de ők nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért az országbí-
ró bírságban marasztalja el őket, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in 
Vyssegrad, 23. die termini prenotati, a. d. 1364.  
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. II. 1. 5. 80. (Df. 272 210.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Scepsi és Pasar névalakokkal), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
67. 1364. jan. 30. 
A váradi káptalan 1364. jan. 30-i (f. III. an. Purif. B. virg. Marie) oklevelében igazolja, 
hogy ivánkaházi Lökös fiai: Miklós és Barnabás, mivel hosszú perük folytathatása miatt 
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leánytestvéreiknek: Ilonának és Klárának az őket illető leánynegyedet kiadni nem tudják, 
nekik és utódaiknak a Bihar megyei Bank nevű birtokukat átadják. 
 
R.: Herpay 30. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 216. 
 
 
68. 1364. jan. 31. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Heym 
fia Pál fia: Benedek mester, a király pozsonyi comes-e bemutatta a Boszniában (in Vzura) 
elveszett nagypecsétjével ellátott, 1361. nov. 18-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben 
az uralkodó a Crassou megyei, Besenyő (Bissenus) János mestertől 3400 forintért megvá-
sárolt Sekaspathaka, Voya és Kwesdpathaka birtokokat és Bachitiuisse birtok felét Benedek 
mesternek és fiának adományozta. Benedek kérésére és hű szolgálataiért a király az okle-
velet átírja, a mondott birtokok adományával együtt királyi teljhatalmából, valamint anyja: 
Erzsébet királyné (H) beleegyezésével elfogadja, és Benedeknek és fiának örökre megerő-
síti, mások jogainak sérelme nélkül. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula 
kancellárja keze által, a. d. 1364., VI. Non. Febr. [!], uralkodása 23. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wglin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
általános vikáriusa (regni Sclauonie vicarius generalis), Domokos csanádi, Mihály egri, 
Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztal-
nok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: 1. Dl. 41 558. (Múz. Ta.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló plicatura. 

2. Dl. 41 560. (Uo.) Hátlapján középkori (Zekaspathaka névalakkal) és újkori kezektől 
tárgymegjelölések. Töredékes függőpecsét és zöld-vörös fonata. Eltérő névalakjai: Heem, 
Crassow, Scewkaspathaka, Bastiuisse, Byssenus, Kwnth, Bebek, Zech, Machow. 

K.: Krassó III. 59–61; Doc. Rom. Hist. XII. 216–219. (román fordítással) 
 
 
69. 1364. jan. 31. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Heym 
fia Pál fia: Benedek mester, a király pozsonyi comes-e bemutatta a maga, fivérei (uterinus 
frater): Miklós és Péter, valamint patruelis frater-e, János fia: László nevében a Boszniában 
(in Vzura) elveszett nagypecsétjével ellátott, 1361. nov. 18-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét, 
amiben az uralkodó a Crassou megyei, Besenyő (Bissenus) János mestertől 3400 forintért 
megvásárolt Sekaspataka és Voya birtokokat és Bachytiuisse birtok felét Benedek mester-
nek és mondott frater-einek adományozta. Benedek kérésére és szolgálataikért a király az 
oklevelet átírja, a mondott birtokok adományával együtt királyi teljhatalmából, valamint 
anyja: Erzsébet királyné (H) beleegyezésével elfogadja, és Benedeknek és ezen frater-
einek örökre megerősíti, mások jogainak sérelme nélkül. Erről függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
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comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VI. Non. Febr. [!], uralkodása 23. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wglin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa (regni Sclauonie vicarius generalis), Domo-
kos csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 559. (Múz. Ta.) Hátlapján középkori (Sekaspathak és Vaya névalakokkal) és 

újkori kezektől tárgymegjelölések (magyar nyelvű is). Szintén középkori kéztől: Waya 
et aliarum. Függőpecsét és zöld-vörös fonata.  

Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 17. Dl. 106 814. (Batthyány cs. lt. Misc. 6. 10.) 
Csak éves dátummal. Eltérő névalakjai: Zekaspatak, Woya, Bachtiuisse, Bessenew. 
2. Tá. 1. > Uő., 1378. máj. 20. Dl. 42 089. (Uo.) Csak éves dátummal. Eddigiektől el-
térő névalakjai: Bachtiuysse, Beseneu, Heem.      

K.: Krassó III. 138–139. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
70. 1364. febr. 1. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) János Kykwllew-i főesperes, Miklós esztergomi érsek lelkiekben 
és világiakban általános vikáriusa, királyi speciális káplán bemutatta a Sepus-i Szt. Márton-
egyház káptalanja 1360. márc. 11-én kiadott nyílt oklevelét – azon birtokadományról, amit 
Gargow-i Konrád fia György fia: János tett a főesperesnek, fivéreinek [Tothsolmus-i 
Aprod (dict.) Miklós fiainak: Istvánnak és Balázsnak] és a saját anyjának: Klára nemes 
asszonynak, ezen Aprod (dict.) Miklós leányának –, kérve, hogy azt nyílt oklevelében írja 
át, neki, fivéreinek és Klárának erősítse meg, és az adományhoz adja királyi beleegyezését. 
Lajos, aki kormányzása hivatalából fakadóan hívei érdemeit a kegyesség lelkületével kell 
mérlegelje, János vikárius hű érdemeiért, amiket a királyi nagyobb kancelláriában 
(cancellaria nostra maior), valamint  az uralkodó és országa egyéb rábízott feladataiban 
teljesített, a káptalan ezen, gyanútól mentes oklevelét átírva és érvényesnek elfogadva 
örökre megerősíti, a György fia: János által Klárának, a vikáriusnak és fivéreinek tett bir-
tokadományhoz királyi beleegyezését adja, és György fia: Jánosnak a káptalan oklevelében 
felsorolt birtokait és birtokrészeit [Mylay, Harazth, Kusfurbah és Lendenow birtok fele], 
továbbá egyéb birtokait – arra az esetre János férfiörökös nélkül hunyna el, v. ha szerze-
tesnek állna (statum suum in religionis habitum mutare contingerit – miként akkor, úgy 
most is a vikárius, fivérei, Klára és örököseik örökjogába adja (ascribimus) királyi új adomány 
címén, más jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, in vig. Purif. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5180. (NRA. 1539. 60.) Hátlapján vörös viaszú kis pecsét töredékeinél: relacio 

archyepiscopi Strigoniensis per magistrum Gallum suum cancellarium sicut in litteris 
sub maiori sigillo. (A hátlap tetején kis eltérésekkel ue. szöveg szerepel újra.) 
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71. 1364. febr. 1. Visegrád 
Bubek György [lehúzva: comes] királynéi tárnokmester kéri a Lelez-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Dombou-i Péter fia: János v. Wylak-i János v. Egur-i 
Leukus v. Chamafolua-i Beke fia: Ágoston királynéi ember idézze meg Gatahun fia: István 
Zathmarnempty-i bírót és az ottani esküdt polgárokat Gachal-i Elleus fia: László ellenében 
a királynéi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést a királynénak. D. in Wyssegrad, f. 
V. an. Purif. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 11. (Df. 219 509.) Hátlapján azonos kéz-

től tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
72. 1364. febr. 1. 
György mester Cris-i comes a zágrábi káptalannak: Jakab fia: Leucus mester, Pál fia: Tamás, 
Teutus fia: László mester és Máté fia: Bertalan jan. 31-én (f. IV. an. Purif. B. Marie virg.) 
a káptalan idézőlevelének megfelelően meg kellett volna jelenjenek színe előtt a király 
ellenében. Mivel azonban ezt nem tették meg és nem is küldtek senkit maguk helyett, ho-
lott a király képviselője várt rájuk, ezért a comes kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akivel Pál fia: Lukács v. Péter fia: János v. Dobrakucha-i Pál fiai: Miklós v. Kosa, 
György comes embere idézze meg a király ellenében febr. 28-ra (diem medii Quadr.) a 
comes elé Leucus mestert, Tamást, László mestert és Bertalant, valamint a király Velika-i 
jobbágyait, továbbá Endre Gresencha-i comes-t és Pukur-i Pál fia: Miklós mestert okleve-
leikkel együtt (amikkel eleddig tartották azon birtokokat, amik miatt Borsanouch vár birto-
kai határainak bejárásakor tilalmazás történt), majd a káptalan tegyen jelentést. D. f. V. p. 
terminum annotatum, a. d. 1364. 
 
Á.: a 107. számú oklevélben. 
 
 
73. 1364. febr. 1. 
A pozsonyi káptalan előtt Egyed fia: László és András fia: Pál, Capulna-i nemesek a maguk 
és az ottani nemesek nevében bemutatták [IV.] Béla király 1244. évi (l. Reg. Arp. 798. 

szám) és Tamás néhai esztergomi érsek, örökös esztergomi comes 1313. ápr. 25-én kelt, ép 
privilegiális oklevelét a Capulna-i Szt. Erzsébet-egyházról (l. Anjou-oklt. III. 489. szám), 
amiket kérésükre a káptalan függőpecsétes oklevelében átír számukra. D. f. V. an. diei 
Cinerum, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 277. (Acta eccl. 52. 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétje 

kiszakadt. 
 
 
74. 1364. febr. 1. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy kötelezvénylevelük szerint színük előtt Halastow-i István 
fia: Miklós a maga és frater-ei: Mihály, László, János és Jakab nevében (a terhüket magára 
vállalva) 9 márkát kellett fizessen Halastow-i Marcolph fia Marcolph özvegyének jan. 27-én 
(quind. oct. Epiph. d.), ám akkor Miklós nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, 
pedig e nemes asszony képviselője sokáig várt rá. D. 6. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5281. (NRA. 1698.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét körvonala. 

 
 
75. 1364. febr. 2. 
[I.] Lajos király 1364. febr. 2-án (a. d. 1364., IV. Non. Febr.), uralkodása 23. évében ki-
adott privilegiális oklevele, ami átírta és megerősítette saját nyílt oklevelét (l. 44. szám). 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. márc. 13. Dl. 31 053. (GYKOL. Centuriae XX. 93.) 

2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. AL. Kolozsvár. Teleki cs. kendilónai lt. 8. (Df. 
257 939.) 

Má.: 1. Uo. Wesselényi cs. görcsöni lt. 50. (Df. 254 823.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 
2. Dl. 74 677. (Dessewffy cs. grófi lt. M. 2.) A teljes Tá. 2.-ről, újkori. 

K.: F. IX/4. 669–670; F. X/4. 875. (Tá.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 219. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 253. szám. 
 
 
76. 1364. febr. 2. 
[I.] Lajos király (H) előtt Mezeulak-i László fiai: István és Miklós, a királynéi aula ifjai az 
uralkodónak és anyjának, a királynénak teljesített hű szolgálataikat előadva Krusa fia: néhai 
Imre minden birtokát és birtokrészét, főleg a Cris megyei Lubenouch birtokot kérték örök 
adományul, azt állítva, hogy Imre örökös nélkül hunyt el, így birtokai és birtokrészei az 
ország legkipróbáltabb szokásának (consuetudinaria lex) megfelelően a király kezeihez 
háramlottak és adományozási jogköréhez tartoznak. Az uralkodó István és Miklós szolgá-
lataiért, valamint anyja kérésére Imre minden birtokát és birtokrészét, főleg Lubenouch-ot 
(minden tartozékukkal együtt azon határok alatt, amikkel azokat Imre birtokolta) azon a 
jogon, hogy királyi adományozási jogköréhöz tartoznak, Istvánnak, Miklósnak és örököseiknek 
adományozza, más jogának sérelme nélkül. Ezen adományt a király már megadta nekik 
Boszniában (in Wzura) elveszett nagypecsétes oklevelében is. D. in Wyssegrad, in fe. 
Purif. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 103 315. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lubanovc 5. 3. 293.) Hátlapján középkori 

és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonalában: relacio magistri 
Demetrii thesaurarii et magistri Nicolai notarii regine. 

 
 
77. 1364. febr. 3. 
[I.] Lajos király 1364. febr. 3-án (a. d. 1364., III. Non. Febr.), uralkodása 23. évében ki-
adott függőpecsétes privilegiális oklevelében átírta és megerősítette 1352. jan. 17-én, Budán 
kiadott [nyílt] oklevelét, amiben a férfiörökös nélkül elhunyt Fony-i Balázs Karima és 
Raduma nevű birtokait Bwlch-i Domokos fia: Zudar (dict.) Péter mesternek és általa fivé-
reinek: Istvánnak, Mihálynak, Simonnak, Györgynek, Jánosnak és Imrének, a királyi aula 
ifjainak adományozta (l. Anjou-oklt. XXXVI. 29. szám). 
 
Tá.: Jolsvai Leusták nádor, 1394. ápr. 18. Dl. 2361. (NRA. 1544. 23.) 
 
 
 



59 

78. 1364. febr. 3. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Szerecsen 
(Sarachenus) Jakab mester, szerémi és pécsi királyi kamaraispán, Owar-i királyi várnagy a 
maga és frater-ei: Ferenc és János nevében bemutatta a Boszniában (in Vzura) elveszett 
nagypecsétjével ellátott, 1344. jan. 8-án és 1343. jan. 6-án kiadott, gyanútól mentes három 
nyílt oklevelét Wylak birtokról (l. Anjou-oklt. XXVIII. 7., 9. és XXVII. 9. szám), amiket a 
tartalmukkal együtt Szerecsen mester kérésére és hű szolgálataiért az uralkodó átír, elfogad 
és királyi hatáskörből (mera regia auctoritas), anyja: Erzsébet királyné (H) beleegyezésével, 
valamint a főpapok és az ország bárói tanácsával Szerecsen mesternek, Ferencnek, János-
nak és örököseiknek megerősít, más jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, a királyi aula kancellárja 
keze által, III. Non. Febr., a. d. 1364., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Mihály egri, László veszprémi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia 
általános vikáriusa (regni Sclauonie vicarius generalis), Péter boszniai, Domokos csanádi, 
János váci, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 69 249. (Kubinyi cs. lt. 36.) Hátlapján középkori (Saracheni; super dotis [!] et rebus 

parafernalibus filie magistri Gykmyny ~ Gykmini) és újkori kezektől tárgymegjelölé-
sek. Töredékes függőpecsét és zöld-vörös fonata. 

 
 
79. 1364. febr. 3. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Sochouch-i Demeter fia: Pethew, Gilet fia: néhai János mester familiárisa bemutatta a 
Boszniában (in Wzura) elveszett nagypecsétjével ellátott, 1362. szept. 11-i nyílt oklevelét, 
amiben a Nyitra megyei Luchna királyi birtokot Petew-nek adományozta, valamint a nyitrai 
káptalan 1363. márc. 10-i oklevelét a birtok iktatásáról (l. Anjou-oklt. XLVI. 424. és XLVII. 

118. szám). A király Petew kérésére ezen gyanútól mentes okleveleket átírja, Luchna bir-
tok adományozásával, iktatásával és határjelei emelésével együtt elfogadja, és megerősíti 
Petew-nek és örököseinek függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., III. Non. Febr., uralkodása 22. [! ∋: 23.] évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Miklós zárai, Vgulin spalatói, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos er-
délyi, Mihály egri, László veszprémi, István zágrábi, Kálmán győri, Péter boszniai, Mihály 
[! ∋: János] váci, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan [! ∋: 
Miklós] traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zudaor [!] Péter királyi pohár-
nok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Zech-i 
(dict.) Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Benedek mester pozso-
nyi comes. Arenga. 
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Má.: Dl. 73 082. (Majthényi cs. lt. A. 61.) XV. századi. 
 
 
80. 1364. febr. 3. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Lanchfretus fia Beke fia: Anthimus mester bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) elve-
szett nagypecsétjével ellátott, 1347. márc. 1-jén kiadott, gyanútól mentes oklevelét a 
Symig megyei Terebesd és Typson birtokokról (l. Anjou-oklt. XXXI. 160. szám), amit kéré-
sére és hű szolgálataiért az uralkodó királyi kegyességgel (pietas) átír, annak tartalmát 
királyi hatáskörből, valamint anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és beleegyezésével 
elfogadja, és Anthymus mesternek, a feleségének: Justina-nak és örököseiknek megerősíti, 
mások jogainak sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, királyi kancellár keze által, a. d. 1364., III. Non. Febr., ural-
kodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Mihály egri, Kálmán győri, 
Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, László veszprémi, István zágrábi, István test-
vér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, [a név kihagyva] traui, 
Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar 
Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 6. 13. (Df. 236 486.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
Má.: Dl. 41 561. (Múz. Ta. 1897. 13.) XVI. századi, 1344. évet írva. Eltérő névalakjai: 

Therebesd, Thypson, Simig, Zwdar, Lizka.  
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 73. 
 
 
81. 1364. febr. 3. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Feled-i és Copla-i Deseu fia: Miklós, másrészről 
Kaza-i Kokas fia János fia: László mester, és Miklós elmondta, hogy ő a korábban sürgető 
okból elzálogosított bizonyos birtokait ki akarja váltani, de ….. nincs saját …., mind ezért, 
mind újabb szükségei elkerülése érdekében a … megyei Vadna birtokon levő részét, vagyis e 
birtok Kazinch felőli felét az amellett fekvő, most üres és lakatlan földrésszel együtt 400 
királyi forintért elzálogosította Lászlónak, és amikor azt ki tudja váltani, hitelezője 
(creditor): László ezen összeget megkapva tőle a birtokrészt neki vissza kell adja. Időköz-
ben Miklós …. bárkivel szemben szavatolja Lászlót, amit ha nem tenne, akkor az elzálogo-
sított ….. azonos …… kell iktasson Lászlónak. ….. in die fe. Blasii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 366. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 7. 39.) Nagy részén foltos. Hátlapján pecsét körvonala. 
R.: F. IX/6. 132–133. 
 
 
82. 1364. febr. 5. Kapronca 
[I.] Lajos király (H) speciális kegyből beleegyezett a Hont megyei Dalmad-i Tamás fia: 
Gergely szolgálataiért, hogy ha a Hunt megyei Daras-i Dobak (dict.) Péter fia: Péter örökös 
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nélkül hunyna el, akkor birtokait és birtokrészeit, akár Hunt megyében, akár máshol fek-
szenek, csak Gergely és nem más szerezheti meg (recaptivare, optinere) és birtokolhatja 
uralkodói beleegyezéséből és adományából, sőt ezen Péter birtokait és birtokrészeit, 
amennyiben királyi kezeihez és adományozási jogköréhez háramlanak az ország régi szo-
kásának (lex) megfelelően, Gergelynek adományozza, más jogának sérelme nélkül. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt adja majd ki. D. in Kapruncha, titkos 
gyűrűs[pecsétje] alatt, f. II. p. Purif. virg. glor., a. d. 1364. 
 
K.: Hont 228–229. (Egykori, magánlt.-ban volt E.-je alapján. Eszerint a pecsét alatt: 

relacio magistri Ladislai phisici.); Hont 312–313. (Tá.-ban, II. Károly magyar király 
1386. jan. 13-i okleveléből.) 

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. Dl. 8005. (NRA. 475. 6.) Eltérő névalakja: 
Kaproncha. 

Má.: Ue. jelzet alatt, a teljes Tá. alapján. Újkori. 
 
 
83. 1364. febr. 6. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zolnuk-i comes kinyilvánítja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően egyrészről Gyznoyow-i Chech (dict.) Péter fia: János comes (wlgo Greb dict.) 
felperes, másrészről Tamás néhai erdélyi vajda fia: Konya mester egykori pozsonyi comes, 
alperes a maga és fivére (frater): Mihály egri püspök nevében (akinek terhét és bírságát 
magára vállalta, ha az alábbi elrendezést nem tartaná meg) ügyvédvalló levél nélkül jan. 
13-án (oct. Epiph. d.) megjelentek bírósága előtt, és megerősítették, hogy bírói engedélyével 
(a vajda, Bebek István comes országbíró és más fogott nemes bírók elrendezésével) úgy 
egyeztek meg az erdélyi Kykillew megyei Sytwe és Bolkach birtokok ügyében – amik 
Konya mester kezén vannak, és amiket tőle és Mihály püspöktől Péter fia: János követelt a 
vajda bírósága előtt mint Tolmach-i Konrád fia: néhai Miklós vásárolt birtokait, amiket 
ezen Miklós adott Chech (dict.) Péternek a leánytestvérével (soror), ti. ezen János anyjával 
kötött házasság során –, hogy Konya a maga és Mihály püspök nevében a Kykillew megyei 
Mortunfolwa és Seez nevű birtokait – mint az örökös nélkül elhunyt Tolmach-i Konrád fia: 
Miklós birtokait, amiket [I.] Károly király (H) hű szolgálataikért Tamás néhai vajdának és 
ezáltal Konya-nak és Mihálynak adományozott – Péter fia: Jánosnak adta, úgy, hogy ami-
kor Mihály püspök és Konya ezen Miklós egyéb birtokait (amiket Károly király a mondott 
módon Tamás vajdának és általa Konya-nak és Mihálynak adományozott) az azokat elfog-
laló idegen kezektől vissza tudják szerezni saját jogukba, akkor ezekből a náluk maradó 
Sytwe és Bolkach birtokokért azokkal azonos értékű, hasznú és termékenységű birtokokat 
kell adniuk a vajda embere jelenlétében Péter fia: Jánosnak, aki ezek után Mortunfolwa és 
Seez birtokokat Konya mesternek és a püspöknek vissza kell adnia. Időközben 
Mortunfolva és Seez birtokok tulajdonában a püspök és Konya mester Jánost őrizzék meg, 
ő pedig a Sytwe és Bolkach birtokokról kiadott okleveleit, ha valaki a püspököt és Konya 
mestert ezek ügyében időközben megtámadná, be kell mutassa az érdekükben a birtokok 
szavatolására. A mondott birtokátadás után János ezeket az okleveleit a püspöknek és Konya 
mesternek adja át, s ha ezeket eltitkolva megtartaná, érvénytelenné váljanak és bemutatói-
kat marasztalják el. Miklós mondott birtokainak visszaszerzése után Péter fia: Jánosnak az 
anyai jogai kapcsán (amikről oklevelekkel tudja igazolni, hogy a püspök és Konya által 
visszaszerzett ezen birtokokból neki járnak) a püspök és Konya adjanak megfelelő elégté-
telt. Péter fia: János vállalta, hogy Miklós ezen birtokai követelése és visszaszerzése ügyé-
ben a rokonai és atyafiai, ti. e birtokok elfoglalói ellenében bárhol és bármikor segít a püs-
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pöknek és Konya mesternek. Ha a felek valamelyike ezen elrendezést részben v. egészben 
nem őrzi meg, akkor a másik fél ellenében veszítse el minden jogát a mondott birtokokban, 
miként erre a felek kötelezték magukat a vajda előtt, aki erről függőpecsétjével megerősí-
tett privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Vyssegrad, 25. die oct. Epiph. d., a. d. 1364. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1399. júl. 3. > Ua., 1399. nov. 25. Dl. 5277. (Acta Transsylvanica 12. 32.) 
Má.: Lendvay Márton királyi levéltáros, 1788. okt. 10. Dl. 8395. (Erdélyi kincstári lt. Fisc. 

20. 2. M.) 
K.: ZW. II. 207–209; Doc. Rom. Hist. XII. 220–224. (román fordítással) 
R.: F. XI. 474; Erdélyi Okm. IV. 255. szám. 
 
 
84. 1364. febr. 6.  
Henke (dict.) Mihály és Suuk-i Domokos fia: János, Kolus-i szolgabírók jelentik Péter 
alvajdának, hogy levelének megfelelően színe elé idézték márc. 6-ra (oct. medii Quadr.) 
Besse (dict.) Andrást és Domokos fia: Mihályt, Zuchak-i nemeseket László fia: János, az 
alvajda officialis-a ellenében. D. f. III. p. Esto mihi, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 73 703. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 152.) Erősen fakult papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Teleki I. 131; Doc. Rom. Hist. XII. 224–225. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 256. szám. 
 
 
85. 1364. febr. 7. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy István fia: Kilián 
(Konth Miklós nádor prothonotarius-a: Jakab mester nevében a nádor ügyvédvalló levelével) 
jan. 13-tól (oct. Epiph. d.) 25 napig állt színe előtt Valter fia: János és Hannis, a régi plé-
bános frater-e, Scepsy-i megyei Leuche-i polgárok ellenében, ám azok a Scepsy-i káptalan 
idéző és birtokbejáró oklevele ellenére Ruzkfolua és Dolynya birtokok iktatásának tilalma-
zása ügyében nem jelentek meg válaszadásra, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért 
István comes őket bírságban marasztalja el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. 
D. in Wissegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 60 298. (Máriássy cs. lt. Vegyes 163.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Hannus névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
K.: F. IX/3. 457–458. 
 
 
86. 1364. febr. 7. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megje-
lent egyrészről Draskfolua-i Dudak fia: Jekch a maga, valamint Isyp fia: Dénes és István 
fia: Iwan nevében a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével, másrészről Gory-i Péter fia: 
András a maga és Marachk fia: Tamás nevében a nádor ügyvédvalló levelével, és elmond-
ták, hogy a közöttük levő perben fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, 
hogy [IV.] László király (H) privilegiális oklevelével (ami most Jekch-nél, Dénesnél és 
Iwan-nál van) a Garna nevű birtokukat az elfoglalóiktól együttesen követelik, és amikor 
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azt visszaszerezték (reoptinere), a tartozékaival együtt felosztják egymás között. D. in 
Vissegrad, in die Cynerum, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 562. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 528–529. 
 
 
87. 1364. febr. 7. Zára 
Anno incarn. 1364., ind. 3., die 7. Febr., [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de 
Matafarris, decretorum doctor, zárai érsek és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általá-
nos bánja, zárai comes idején Zárában (Jadra) közjegyzői oklevelet adtak ki. 
 
E.: AHA. Diplomata latina. 5. 45. (Df. 230 490.) 
K.: Smič. XIII. 421–422. (1365. febr. 7-i dátummal) 
 
 
88. 1364. febr. 8. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Telekus-i András fia: Miklós nevében, hogy ő a 
Telekus-on levő birtokrészét Makua-i Márk fia: Petheu-nek bizonyos pénzösszegért elzá-
logosította, és most azt ki akarja váltani tőle. Ezért az uralkodó utasítja a vasvári káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Byxad-i György v. Telekus-i Móric fia: János v. Myke 
fia: István királyi ember menjen Petheu-höz, és mondja meg neki királyi szóval, hogy vissza-
kapván a zálogösszeget, a birtokrészt Miklósnak adja vissza, ellenkező esetben a királyi 
ember idézze meg Petheu-t a királyi jelenlét elé Miklós ellenében, majd a káptalan tegyen 
az uralkodónak jelentést. D. in Vyssegrad, 2. [die] diei Cynerum, a. d. 1364. 
 
Á.: a 188. számú oklevélben. 
 
 
89. 1364. febr. 8. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Bachka-i János nevében, hogy Berench-i István fia 
László fia: Tamás [1363.] dec. 19-én (f. III. an. Nat. d.) a cinkosaival felfegyverkezve, 
hatalmaskodva János Baka nevű birtokára ment, Tatar (dict.) Lőrinc fia: Miklós nevű 
famulus-át meg akarta ölni, egyik ottani jobbágya 2 ökrét elvitte, majd János Checer nevű 
birtokára rontva ottani vétlen jobbágyai 4 disznóját hatalmaskodva elvette, holott per van 
Tamás és János között függőben. Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küld-
jék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Tarkan-i Miklós fia: Mátyás litteratus v. Tarkan-i 
Máté (Mathyus) fia: László v. Pettri-i Peteu fia: János v. Zentus-i Makou fia: Pál v. Briza-i 
[?] György királyi ember nyíltan és titokban tudja meg minderről az igazságot, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in Wissegrad, 3. die Dorothee, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 1. (Df. 219 500.) Fakult. Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Előlapja alján kortárs kéztől 
feljegyzés, amiben Kystarkan-i László királyi ember neve szerepel. 
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90. 1364. febr. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt a domonkos 
rendi Mihály testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével jan. 13-tól 
(oct. Epiph.) 26 napig várt Vilmos pécsi püspök Mohach-i viceofficialis-a, a Saxard-i kon-
vent levelével megidézett Gergely ellenében, ám ő nem jelent meg, nem is küldött senkit, 
ezért István comes Gergelyt bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen ki-
menteni. D. in Wyssegrad, 27. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5282. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 43. 19.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
91. [1364.] febr. 9. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Nagy (Magnus) Jakab, néhai Magyar (dict.) Pál mester özvegye 
famulus-a Kuchk-i Kachow fia: Tamás nevében bemutatta a vasvári káptalan zárt jelentéseit 
a Győr megyei Paznad és a Supprun megyei Egered birtokokon levő részek iktatásáról (l. 
20. és 53. szám), amiket kérésére a király új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átír és 
megerősít Kachow (dict.) Tamásnak és örököseinek, mások jogának sérelme nélkül. D. in 
Vyssegrad, f. VI. an. Invocavit, a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 1. 5. 18. (Df. 

278 117.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonalában: 
communis iusticia regni. 

K.: HO. II. 113–116. 
 
 
92. 1364. febr. 9. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt a domonkos 
rendi Mihály testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével jan. 13-tól 
(oct. Epiph.) 27 napig várt Vilmos pécsi püspök Mohach-i officialis-ai, a Saxard-i konvent 
jelentése szerint az országbíró korábbi levele alapján megidézett Tamás és Péter ellenében, 
ám ők nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, ezért István comes őket bírságban marasz-
talja el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 28. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5283. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 43. 20.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
93. 1364. febr. 10. Brünn 
[IV.] Károly római császár, a fia: [IV.] Vencel, Cseho. (Bo) királya, brandenburgi őrgróf és 
a császár fivére: János, Morvao. (Morauia) őrgrófja a maguk, örököseik, fiaik és leányaik 
nevében egyrészről, másrészről [I.] Lajos (Ludowic) király (V), [IV.] Rudolf, Albert és 
Lipót, Ausztria (Austria), Stájero. (Styria) és Karintia hercegei, Krajna (Carniolia), a Vend 
Őrgrófság (marchia Slauice) és Portenau (Portusnaonis) urai, Habsburg (Habspurg), Tirol, 
Pfirt (Ferretis) és Kyburg grófjai, Burgau (Burgouia) őrgrófjai és Elzász (Alsacia) tarto-
mánygrófjai (lantgraf) a maguk, örököseik, fiaik és leányaik nevében megvallják és közzé-
teszik, hogy – mindkét részről bölcs megfontolással, egyházi és világi előkelőik, báróik és 
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esküdt tanácsuk javaslatára, a császár leánya és Rudolf osztrák herceg felesége: Cseho.-i 
Katalin rábeszélésére, melynek hatására korábban [III.] Kázmér király (P) és [II.] Bolko, 
Schweidnitz (Swidnicz) hercege közöttük mindkét részről a viszályokat elrendezték – a 
maguk, szövetségeseik és servitor-aik érdekében megegyeztek, és kölcsönösen, barátilag 
és jó szándékúan megbékéltek minden viszály ügyében, amiket egymás ellenében szavak-
kal és tettekkel a mai napig bármilyen okból elkövettek. Emiatt érjen véget minden hadi 
támadás, amit az egyik fél bármely módon egészen mostanáig elkövetett a másik ellen 
annak földjei, lakosai és javai megszerzéséért. Ezen barátság és béke örök szilárdsága ér-
dekében a felek hitükre és fejedelmi méltóságaik szavára megígérték és esküt tettek a szent 
evangéliumokat és a kereszt fáját megérintve, hogy egyikük sem fog soha viszályt szítva a 
másik fél földjeire, lakosaira, fejedelemségeire, tulajdonaira, kiváltságaira, jogaira, méltó-
ságaira és tisztségeire áhítozni, nem is fogja a másik felet ezekben álnok és csalárd módon 
megkárosítani, senkivel nem fog tanácskozni, megegyezni és senkit nem fog megsegíteni 
sem titokban, sem nyíltan, aki a másik felet mindezekben bármely módon háborgatni v. 
megtámadni akarná. Mindezek tanúságául és megerősítésére pecsétjeiket függesztik jelen 
oklevélre. Actum et d. Brunne, in die Scolastice, a. d. 1364.  
 
E.: 1. HHStA. Wien. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. Hung. Sieb. 

15. (Df. 258 204.) Latin nyelvű. A plicaturán az uralkodók neve v. titulusa szerepel 
(sorrendben: Imperator, Rex Bohemie, marchio Morauie, Rex Vngarie, dux Rudolfus, 
dux Albertus, dux Leupoldus), ami alatt függőpecsétjük látható (a morva őrgófé hiány-
zik). Hátlapján középkori kéztől német nyelvű tárgymegjelölés (Ludwig von Hwngern 
névalakkal). 
2. Uo. 16. (Df. 258 205.) Német nyelvű. A plicaturán az uralkodók neve v. titulusa sze-
repel (sorrendben: Imperator, Rex Bohemie, marchio Morauie, Rex Vngarie, dux 
Rudolfus, dux Albertus, dux Leupoldus), ami alatt függőpecsétjük látható (a morva őr-
grófé hiányzik). Hátlapján német nyelvű tárgymegjelölés.  
3. ŠÚA. Praha. Archiv České Koruny. Listiny a listy 884. (Df. 287 475.) Német nyel-
vű. A plicaturán az uralkodók neve v. titulusa szerepel (sorrendben: Imperator, Rex 
Wenczelaus, marchio Morauie, Rex Vngarie, dux Rudolfus, dux Albertus, dux 
Leupoldus), ami alatt fügőpecsétjük látható. Hátlapján középkori kéztől latin nyelvű 
tárgymegjelölés. 

Má.: HHStA. Wien. Handschriftabteilung. Österreichische weltliche. Archive Weiss. 45. 
114-116. (Df. 258 468.) Újkori, német nyelvű. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 324–327; Steyerer 382; F. IX/3. 452–454; CD Mor. IX. 254–255. 
és 255–256. 

R.: Lichnowsky IV. 549. szám; Reg. Imp. VIII. 4010. szám; Opočenská 28. 
Ford.: Békeszerződések 135–137. 
 
 
94. 1364. febr. 10. Brünn  
[IV.] Károly római császár, a fia: [IV.] Vencel, Cseho. (Behem) királya, brandenburgi őrgróf és 
a császár fivére: János, Morvao. (Merhern) őrgrófja a maguk, örököseik, fiaik és leányaik 
nevében egyrészről, másrészről [IV.] Rudolf, Albert és Lipót, Ausztria (Oesterreich), 
Stájero. (Steier) és Karintia (Kernden) hercegei, Krajna (Krain), a Vend Őrgrófság (Win-
dischen March) és Portenau (Portenaw) urai, Habsburg (Habspurg) grófjai, Burgau 
(Purgaw) őrgrófjai és Elzász (Elsazze) tartománygrófjai, valamint leánytestvérük: Margit 
egykor brandenburgi őrgrófnő, bajor hercegnő,Tirol (Tyrol) grófnője kinyilvánítják, hogy 
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mivel születésüktől fogva egy nemzetséghez tartoznak, ezért ha közülük bármelyik fél 
törvényes örökösök nélkül teljesen kihalna, akkor országaik, fejedelemségeik és birtokaik 
a másik félre szálljanak. Ennek értelmében Károly császár, Vencel király és János őrgróf a 
maguk, valamint jelenlegi és jövőbeni gyermekeik, fiaik és lányaik, valamint azok utódai 
nevében fogadják, hogy ha haláluk esetén országaik törvényes örökös nélkül maradnának, 
valamennyi fejedelemségük, országuk, uradalmuk, váruk, városuk, alattvalójuk és jószáguk, 
amik jelenleg és a jövőben tulajdonukban lesznek, teljes joggal a mondott hercegeknek és 
Margitnak, valamint ezek törvényes örököseinek és utódainak tulajdonába menjenek át. 
Hasonlóképpen Rudolf, Albert és Lipót hercegek, valamint Margit hercegnő fogadják, 
hogy abban az esetben, ha ők v. utódaik, valamint [I.] Lajos (Ludweig) király (Ungern), az 
anyja: Erzsébet királyné és a fivére, néhai István herceg leánya: Erzsébet törvényes örökösök 
nélkül halnának meg, valamennyi fejedelemségük, országuk, uradalmuk, váruk, városuk, 
alattvalójuk és jószáguk, amik jelenleg és a jövőben a hercegek, illetve Margit hercegnő 
tulajdonát képezik, teljes joggal Károlynak, Vencelnek és Jánosnak, illetve ezek törvényes 
örököseinek a tulajdonába menjenek át. Gegeben ze Brunne an der heiligen Jungfrawn 
Sand Scholastice tage, 1364.  
 
K.: Steyerer 383–387; CD Mor. IX. 257–259. (Egykori német nyelvű E.-je alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 4011. szám. 

                    Skorka Renáta 
 
 
95. 1364. febr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Zwdar (dict.) Péter mester királyi pohárnokmester, hogy 
a hozzá királyi adományból tartozó Zemplyn megyei Megyazow és Baas birtokok tulajdo-
nába törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért az uralkodó utasítja az 
egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kazmer-i Mykocha fia: Péter v. 
Felmera-i Petew fia: Miklós v. Albert fia: János királyi ember a szomszédok jelenlétében e 
birtokok tulajdonába vezesse be Péter mestert, és iktassa ezeket neki és általa fivéreinek 
(frater carnalis), ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Péter 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in 
Wyssegrad, in domin. Invocavit, a. d. 1364. 
 
Á. 1-5.: a 116. számú oklevélben. Á. 2-5. eltérő névalakjai: Zudor, Megyazou, Zemlyn, 

Zemlin, Kazmeer, Péter fia: Miklós, Vyssegrad. 
R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 616. és 617. (két külön oklevélként) 
 
 
96. 1364. febr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Pertouth-i Egyed fiai: Demeter és Simon nevében, hogy 
a Zenthkerezt faluban levő birtokrészük haszonvételeit és [lehúzva: mind a vásárban, mind 
máshol befolyó] jövedelmeit Miklós néhai vajda fia: Péter hatalmaskodva elfoglalta. Ezért 
az uralkodó utasítja a Jazou-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Anda fia: 
Miklós v. Imre fia: Péter v. Asuth-i András v. Péter fia: János v. Orbán v. Miklós fia: István 
királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Vissegrad, in domin. Invocavit, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 41 563. (Múz. Ta. Berthóty 92.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint vörös viaszú kis zárópecsét töredékei. 

 
 
97. 1364. febr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Konak-i István, hogy amikor ő az elmúlt évben Bene-i 
Miklóst királyi emberként az uralkodó levelével tudományvételhez vezette az egri káptalan 
tanúságával, Miklós az ő egyik lovát megölte, egy másikat elvitte, az egri káptalan levelét 
sem adatta ki minderről, ezáltal István 6 forint kárt szenvedett el. Ezért az uralkodó utasítja 
a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Marhard fia: János v. 
János v. Bereck v. Baka-i másik János tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent 
tegyen jelentést. D. in Vissegrad, in domin. Invocavit, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 22. (Df. 219 520.) Hátlapján azonos kéz-

től tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét töredéke. 
 
 
98. 1364. febr. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király 1364. febr. 11-én (domin. Invocavit, a. d. 1364.) Vissegrad-on kiadott 
nagypecsétes nyílt oklevele, ami átírta és megerősítette 1362. szept. 12-i oklevelét (l. An-

jou-oklt. XLVI. 415. szám) 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. nov. 14. ŠA. Bratislava. Brogyáni cs. brogyáni lt. 20. 

(Df. 250 518.) 
2. Tá. 1. > Esztergomi kápt., 1787. ápr. 28. Uo. 1. (Df. 285 422.) 1365. évet írva. 

 
 
99. 1364. febr. 11. Ivánc 
[I.] Lajos király (H) oláh (olachi) híveinek, a Maramoros-ban lakó Dragus fia: Gyulának 
(Giula) és annak fiainak: Istvánnak, Mirozlaus papnak és Dragumer-nek: a minap (nuper) a 
Maramoris-ban levő Zlatina, Hotpatak, Kopachfalua, Dezefalua, Hernyafalua és Sugatag 
nevű királyi falvakat minden tartozékukkal, főleg loco estivali a fivérüknek (frater 
uterinus), ezen Gyula fiának: Dragus-nak, annak fiainak és örököseinek adományozta hű 
szolgálataikért, külön a címzettektől (distinctim a vobis et separatim). Ezért utasítja őket, 
hogy Gyula fia: Dragus-t e falvak ügyében ne merészeljék sem szóval, sem tettel zaklatni, 
hanem engedjék, hogy Dragus, a fiai és örököseik e falvakat és azok terméseit a mondott 
királyi adománynak és kegynek megfelelően békésen használják. D. in Janich, in domin. 
Invocavit, a. d. 1364. 
 
E.: Muzeul Judetean Oradea. Ismeretlen gyűjt. (Df. 292 769.) Előlapja alján pecsét nyomá-

tól nem olvasható jegyzet (relacio). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Máramaros 53. (febr. 10-i dátummal, a leleszi konvent 1431-es Á.-ból; eszerint eltérő név-

alakjai: Gywla, Myroslaw, Dragomer, Zlatyna, Hodpathaky, Kopachfalwa, Dezefalwa, 
Hernyachfalva, Sugatagh); Doc. Rom. Hist. XII. 225–226. (román fordítással) 

R.: Doc. Val. 131. szám. (febr. 10. dátummal) 
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100. 1364. febr. 11. körül 
Miklós fia: Demeter mester, Gara-i Miklós Machou-i bán Barana-i vicecomes-e és a szolga-
bírók Gyula-i Jakab fia Miklós fiai: Jakab, Mihály, László és János mesterek kérésére ki-
küldték embereiket, Weres….d-i Iuan fia: Jánost és Darabusfolua-i Miklós fia: Miklóst, 
akik febr. 5-én (f. II. p. Esto mihi) megyebeli nemesektől és más, bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől megtudták, hogy István fiai: Jakab és Mihály, a pécsi káptalan 
alsódevecseri (inferior Deuecher) jobbágyai jan. 12-én (f. VI. p. Epiph. d.) a rokonaikkal 
együtt hatalmaskodva Miklós fiai Petre-i erdejét kivágták, János mestert bicellum-okkal 
megdobálva (cum bicellis iactando) meg akarták ölni és az egyik famulus-a lovát megse-
besítették, holott per van függőben a káptalan és Miklós fiai között. D. ….. prox. domin. 
Invocavit, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek. Gyulay 4. 33. (Df. 259 865.) Helyenként sza-

kadt. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 2 kisebb 
zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
101. [13]64. febr. 12. Avignon 
János, Magyaro.-i (U) váci püspök a servitium commune-ja egy részéért 41 forintot és 16 
solidus-t, 4 servitium-a egy részéért pedig 8 forintot és 8 solidus-t kifizetett jelen oklevél 
kiadása napján Guilelmus Norus piacenzai (Placencia) kanonok által. [A többit] júl. 22-ig 
(ad fe. Marie Magdalene) [fizeti ki]. Avinione, 12. Febr., [13]64. 
 
K.: CDP. I. 424. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 34. fol. 

209v. alapján.) 
 
 
102. 1364. febr. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Pertolt-i Egyed fiai: Demeter és Simon nevében, hogy a 
Zentkerezt faluban levő birtokrészük haszonvételeit és [lehúzva: mind a vásárban, mind 
máshol befolyó] jövedelmeit Miklós néhai vajda fia: Péter hatalmaskodva elfoglalta. Ezért 
az uralkodó utasítja a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Anda fia: 
Miklós v. Imre fia: Péter v. Hazuth-i András v. Péter fia: János v. Orbán v. Miklós fia: 
István királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. 
in Vyssegrad, f. III. an. Reminisscere, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 564. (Múz. Ta. Berthóty 91.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint vörös viaszú kis zárópecsét töredéke. 
 
 
103. [1364.] febr. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U) ajánlja Johannes Cantelini-t, Bovino (Biviensis) 
város urát, aki jelezte neki, hogy bizonyos ügyei vannak a királynál, amik érdekében hozzá 
küldi jelen ajánlás bemutatóját. A pápa kéri Lajost, hogy Johannes-t az apostoli szék, a 
pápa és a római egyház iránti odaadása miatt ezen ügyeiben kegyesen támogassa. D. 
Avinione, Id. Febr., pápasága 2. évében. [1364.] Ugyanígy Erzsébet id. királynénak (U). 
 
K.: Theiner II. 59. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 98. alapján.) 
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104. [1364.] febr. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápa megengedi Péter firenzei püspöknek, az apostoli szék nunciusának, hogy 
kérhesse és beszedhesse azt a napi 8 aranyforintot, amikről a pápa elrendelte, hogy a fő-
papok, egyházi személyek, káptalanok és konventek minden nap, amit Péter – még egykor 
volterrai püspökként és az apostoli szék bizonyos feladataiban Németo.-ba (Alamania), 
Magyaro.-ra (U), Cseho.-ba (Bo) és más területekre küldött nunciusaként – a városaikban 
tölt, Péter és familia-ja szükséges dolgaira kifizessék, de ezt sok egyházi személy megta-
gadta, miután Péter a firenzei egyházba került. D. Avinione, Id. Febr., pápasága 2. évében. 
[1364.] 
 
R.: Mon. Vat. Boh. III. 168–169. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 125v-126. alapján.) 
 
 
105. 1364. febr. 14. 
Az erdélyi káptalan 1364. febr. 14-én (oct. diei Cynerum, a. in presenti) kiadott oklevele 
szerint Kadoch és Apor fia István fia: László jan. 31-én (IV. f. an. Carnisprivii) a Kyzd-i 
székelyek (syculi) földjén levő Pysulnuk birtokra mentek a szomszédok összehívásával, de 
amikor annak a jog rendje szerint visszavett (recaptivando) felét Sard-i Pál alvajdai emberrel 
és András Monyoros-i pappal, a káptalan alvajdai írásos kérésére kiküldött tanúságával 
maguknak iktattatni akarták, Palus fia István fia: László ennek ellentmondott, így őt akkor 
és ott Kadoch és László ellen márc. 6-ra (oct. diei medii Quadr.) az alvajda elé idézték.  
 
Tá.: a 931. számú oklevélben. 
K.: Székely oklt. III. 16; Doc. Rom. Hist. XII. 374. (mindkettő Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 258. szám. 
 
 
106. 1364. febr. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Wmor-i Gál litteratus fia: László mester a 
maga és fia: János nevében (akinek terhét és bírságát magára vállalta, ha az alábbi beval-
lást nem tartaná meg), másrészről János mester Kykwlleu-i főesperes, esztergomi vikárius, 
és László teljesen lemondott minden jogról és tulajdonról, amit néhai István litteratus, Szerecsen 
(Sarachenus) mester notarius-a és familiárisa telkében (fundus seu curia) – ami most vásár-
lással János vikáriushoz került, és ami egyfelől Gál mester főesperes, másfelől Zudor 
(dict.) Péter mester szomszédságában van Wyssegrad városban – bírt és bármilyen címen 
az István mesterrel kötött egyezségek alapján bírni remélt. Lemondott továbbá az ezen 
telek ügyében közte és István mester, majd utóbb János vikárius között az épp hivatalban 
levő királyi tárnokmester előtt hosszan húzódó pereiről is, és a telek teljes jogát és tulajdo-
nát János vikáriusra ruházza (miután megkapott tőle 40 forintot), magának és utódainak 
ezekből semmit meg nem tartva. Érvénytelenítette a telek ügyében kiadott okleveleit, amik 
esetleg feledékenységből és véletlenül nála maradtak. Kötelezte magát, fiát: Jánost, a többi 
fiait és örököseiket (ezek terhét és bírságát magára vállalva), hogy ha bármikor is e telek 
ügyében János vikáriust és leszármazottait bíróságon v. azon kívül perelnék v. zaklatnák, 
akkor hatalombajban való elbukásban (succubitus facti potencialis et duelli) marasztalják 
el őket. D. in Wissegrad, f. V. an. Reminiscere, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 5285. (NRA. 1539. 61.) Hátlapján vörös viaszú kis pecsét töredéke. Előlapja 

alján más kéztől: propter quendam defectum debet scribi secundario. 
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2. Dl. 63 688. (Görgey cs. görgői lt. 90.) Hátlapján vörös viaszú kis pecsét nyoma. El-
térő névalakjai: Kykellew, Zudar, Wyssegrad. 

K.: Visegrád 132–133. 
R.: Pór A., Száz. 1909. 424; Fekete Nagy A., T. 1927. 20; Erdélyi Okm. IV. 197. szám. 
 
 
107. [1364.] febr. 15.  
A zágrábi káptalan jelenti Rohman-i György mester Cris-i comes-nek, hogy levelének 
megfelelően (l. 72. szám) emberével, Pál fia: Miklóssal kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
Pychur Pál mestert, akik febr. 12-én (f. II. p. Invocavit) Jakab fia: Leukus mester, Pál fia: 
Tamás és Teuteus fia: László mester Gresenche comitatus-ban levő birtokaira, majd Máté 
fia: Bertalan Desnicha melletti birtokára mentek és mindannyiukat a saját birtokrészükön a 
comes elé idézték a király ellenében febr. 28-ra (ad diem medii Quadr.), azon okleveleikkel 
együtt, amikkel eddig tartották azokat a birtokokat, amik okán Borsanouch vár birtokainak 
a káptalan korábbi oklevelében szereplő bejárásakor tilalmazás történt. D. f. V. p. Valentini, 
a. d. prenotato. [1364.]  
 
E.: Dl. 103 316. (Batthyány cs. lt. j. n.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(… contra magistrum Leucus filium Jacobi de Gresenche…), valamint mandorla alakú 
töredékes zárópecsét. 

 
 
108. 1364. febr. 16. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának: a királynénak elpanaszolták a Nyulak szigeti apácák, 
hogy képviselőjük, Mihály testvér Benchench-i Miklós fia: Jánossal és annak fiaival: Lászlóval 
és Jakabbal a közöttük levő perben az apácák tudta és beleegyezése nélkül fogott nemes 
bírók döntésének vetette alá őket, úgy, hogy a felek 3-3 fogott bírót és a bácsi káptalan 
tanúságát márc. 6-án (oct. diei medii Quadr.) Benchench birtokra vezetik, és amit a 6 fogott 
bíró a felek elmondásait és ellenvetéseit meghallgatva dönt, mindkét fél el kell fogadja a 
királyi kápolnaispán kötelezvénylevelének megfelelően; és Mihály tette ezt annak ellenére, 
hogy a perben az apácák kezében van [IV.] Béla király privilegiális oklevele. Mivel a király 
a Nyulak szigeti kolostor kegyuraként ezen, az apácák tudta és akarata ellenére a mondott 
fogottbírói döntésnek alávetett pert nem fogottbírói döntéssel, hanem Béla király privilé-
giuma erejével akarja befejezni, ezért utasítja a Saxard-i konventet, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében Doboka-i Pál v. Beren-i Tamás v. Rakus-i Mihály királyi ember 
menjen márc. 6-án a fogott bírókhoz és a bácsi káptalan tanúságához, és mondja meg nekik 
királyi szóval, hogy a pert ne fogottbírói döntéssel, hanem az ország régtől fogva kipróbált 
szokásának megfelelően ezen privilégium erejével engedjék megítélni és befejezni, a kápolna-
ispán mondott oklevelében szereplő bírságok (birsagium) ellenére is, majd a konvent tegyen 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. VI. an. Reminiscere, a. d. 1364. 
 
Á.: a 162. számú oklevélben.  
 
 
109. 1364. febr. 16. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Drugeth János néhai nádor fia János fia: János nevében, 
hogy annak Humunno-i jobbágyától: Simontól, aki [1363.] dec. 16-án (sab. an. Thome ap.) 
a közúton hazafelé tartott a Nogmihal falvi vásárból, Chama fia: István, Lachk fia: Pál 
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mester Wolyun-i officialis-a hatalmaskodva elvette 5 lovát a szekerével és 5 forintot érő 
terménnyel együtt. Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akinek jelenlétében Nogmezeu-i Zadur fia: Imre v. Peteu v. Leztemer-i Máté v. 
Lezna-i Lőrinc v. János fia: Miklós királyi ember tudja meg minderről az igazságot, idézze 
meg Istvánt a nádor elé János ellenében, majd a konvent tegyen a nádornak jelentést. D. in 
Vyssegrad, f. VI. an. Reminisscere, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 7. (Df. 219 505.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
110. 1364. febr. 16. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a vasvári 
káptalan idézőlevelének megfelelően Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony és 
Kuchk-i Gacho (dict.) Tamás (akik nevében Pál fia: Tamás jelent meg a vasvári káptalan 
ügyvédvalló levelével) febr. 9-én (oct. Purif. B. virg.) viseltek [lehúzva: Zempetur-i] 
Arukkuz-i Elleus fia Miklós fia: Tvz (dict.) János ellenében (akinek nevében Bede fia: 
György jelent meg a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából 
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja el. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 698. (Festetics cs. lt. Vas. 56. A.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Tuz névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro in Mychael filius 
Pauli cum Castriferrei ad Mychaelis. 

 
 
111. [1364.] febr. 16. 
A pozsonyi káptalan [1364.] febr. 16-án (f. VI. p. Invocavit, a. in presenti) kiadott nyílt okle-
vele szerint Karcha-i Peteu fia: István kérésére kiküldték tanúságul kanonoktársukat: István 
mestert, aki előtt István megvallotta, hogy életveszélyes sebei miatt, amiket neki febr. 14-én 
(f. IV. p. Invocavit) bizonyos felfegyverkezett gonosztevők okoztak, a perei vitelére nem tud 
elmenni, sőt (ahogy a káptalan előtt István mester elmondta) jó, ha életben marad. 
 
Tá.: a 294. számú oklevélben. 
 
  
112. 1364. febr. 17. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy színe előtt korábbi perhalasztó okle-
velének megfelelően Saar-i Iuan fia: Miklós (Heym fia Pál fia: Benedek mester és fivére: 
Péter mester nevében királyi ügyvédvalló levelével) jan. 13-tól (oct. Epiph. d.) 35 napig 
várt Chernel fia: István mester, Bubek (dict.) István comes országbíró prothonotarius-a és 
Zerechen-i Pál fia István nemes leányai (puella) ellenében, hogy választ adjanak Zerechen 
birtok iktatásának tilalmazása ügyében, ám ők nem jelentek meg, nem is küldtek senkit 
maguk helyett, ezért őket a nádor bírságokban marasztalja el, ha magukat nem tudják ész-
szerűen kimenteni. D. in Wysegrad, 36. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 565. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint zárópecsét töredékes nyoma. Középkori kéztől: comitatus Zaladiensis. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
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113. 1364. [febr. 17.] 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Walth-i Box fia: István, másrészről Buguth-i Ábrahám 
[litteratus] megvallották, hogy Owalth birtok osztálya, amire a káptalan halasztó- és a királyi 
kápolnaispán egyezséglevele szerint febr. 14-én (oct. diei Cynerum) kellett volna sor kerüljön 
közöttük a káptalan tanúságai előtt, a káptalan korábbi tilalmazó oklevelében szereplő 
okok miatt [nem történt meg] közöttük, ezért azt elhalasztották az országbíró döntésére, aki 
ezt azon időpontban hozza meg, amikor a felek az Owalth birtok ügyében levő perben 
megjelennek előtte. D. [4. die oct. diei Cinerum], a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 61 215. (Kisfaludy cs. lt. 103.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
Tá.: a 992. számú oklevélben. A kiegészítések innen szármanak.  
 
 
114. 1364. febr. 18. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Pál testvér, a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor szerze-
tese Syffrid apát és a konvent nevében azok ügyvédvalló levelével, másrészről Bozyn-i 
Sebus fia: János mester, annak fivére (frater): Miklós nevében pedig Ilka-i Bench fia: János a 
pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, és elmondták, hogy ők a Sebus fiai Bozyn nevű 
birtokán szedett vám harmada ügyében – ami miatt az apát és a konvent régtől fogva pert 
folytatott Sebus fiai ellen, mivel azt Sebus mester és ezen fiai jogtalanul elfoglalták és 
beszedték – István nyitrai püspök, sacre scripture magister közbenjárásával megegyeztek, 
és János mester személyesen, Miklós nevében pedig Bench fia: János képviselő e vám 
Sebus fiai által eddig elfoglalt harmadát teljesen visszaadták örök és békés birtoklásra a 
Szt. Márton-monostornak, az apátnak és konventjének (azon a jogon, hogy privilégiumaik 
erejével hozzájuk tartozik, és Sebus mestertől az apát és a konvent azt korábban törvényesen 
visszaszerezte), és vállalták, hogy márc. 10-én (in domin. Judica) a királyi ember és a győri 
káptalan tanúsága (akinek kiküldésére Vilmos jelen oklevelével kéri a káptalant) jelenlé-
tében e vámharmad birtokába és tulajdonába bevezetik az apát és a konvent emberét v. 
képviselőjét, aki addig tartózkodik ott, amíg az apátnak és konventjének tetszik, és e 
vámharmad hasznait és bevételeit jogosan és teljesen beszedi. Mostantól Sebus fiai v. az ő 
fiaik a monostort v. annak embereit a vámharmadból kizárni, annak beszedésében nyíltan 
v. titokban akadályozni v. zaklatni semmi módon nem fogják, miként erre János mester 
magát és fiait, Miklóst és örököseit pedig János képviselő kötelezte a bíró része nélküli 50 
márka büntetés alatt, amit az apátnak és a konventnek a per kezdete előtt fizessenek ki, ha 
mindettől bármikor is elállnának. Az apát és a konvent a vámharmad beszedését idegen 
személyeknek nem zálogosíthatják el v. adhatják bérbe (locare), ha Sebus fiai azt bérbe 
akarják venni (conducere) a maga értékén (suo precio et valore), de egyébként bárkinek 
megtehetik. Az apát és a konvent a vám harmada, ill. Sebus fiai és utódaik a vám őket illető 
kétharmada tekintetében ….. vám szedetik ….. közösen …. megjavítani tartoznak a vám 
eredményes beszedése érdekében. Erről Vilmos a kápolnaispánsága okán használt királyi 
pecséttel ellátott oklevelet ad ki. D. in Wyssegrad, domin. Reminisscere, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Pálffy cs. lt. 3. 1. 1. 1. A. (Df. 254 572.) Foltos. Függőpecsét fonata. 
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115. 1364. febr. 18. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 18. Febr. [I.] Lajos király (V) uralkodása, Nicolaus de Matafarro 
zárai érsek, decretum doctor és Seç-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, zárai 
(Jadra) comes idején Zárában oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 335–336. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
116. [1364.] febr. 19. 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 95. 

szám) kiküldték tanúságul al-őrkanonokukat (subcustos): Miklóst, egyházuk Szt. Anna-
oltárának mesterét, akivel Mykocha fia: Péter királyi ember febr. 15-én (f. V. an. 
Reminiscere) azon szomszédok összehívásával, akiket otthon tudtak találni, Megyazow és 
Baas birtokokat iktatta Zwdar (dict.) Péter mester királyi pohárnokmesternek és általa fivé-
reinek (frater carnalis), nem lévén ellentmondó. D. f. II. p. domin. prenotatam, a. 
supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 5284. (Acta Paulinorum. Lád 2. 1.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint 1 nagyobb zárópecsét és 1 kisebb visszazáró pecsét körvonala. Középkori kéztől: 
Bas et Megezow. 

Á.: 1. I. Lajos király, 1373. jan. 18. Dl. 5992. (Uo. Lád 2. 2.) Eltérő névalakjai: Megyazou, Zudor. 
2. Á. 1. > Guti Ország Mihály nádor, 1470. nov. 26. Dl. 5993. (Uo.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Megyazo. 
3. Á. 1. > Váci kápt., 1470. dec. 4. Dl. 5994. (Uo.) 
4. Á. 1. > Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta loci 
credibilis II. 12. (Df. 255 662.) 

R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 616–617. és 617. (két külön oklevélként, az egyiket febr. 18-i 
dátummal) 

 
 
117. [1364.] febr. 20. 
[V. Orbán pápa] Péter firenzei püspöknek: megkapta Péter, valamint Guido Acqui Terme-i 
(Aquensis) püspök és [Simon], a domonkos rend generális mestere, az apostoli szék nunci-
usai leveleit az egyrészről [IV.] Károly római császár és fivére: János, Morauia őrgrófja, 
másrészről [I.] Lajos király (U) és [IV.] Rudolf osztrák herceg közötti tárgyalásokról, majd 
a megegyezés megerősítéséről. A pápa örömét kifejezve kéri: részéről a püspök buzdítsa 
ezen uralkodókat szóban v. levelével e béke megőrzésére, az apostoli szék és a pápa iránti 
reverenciára, a teljes keresztény nép vigasztalására és a keresztes hadjárat (ultramarinum 
passagium) megsegítésére, ill. hogy a római egyház (aminek mindig is szüksége volt e 
fejedelmek kedvezésére) hasznát érintő ügyeket támogassák, amire (mint a püspök írta), 
hajlanak is. És mivel a püspökre bízott feladatok megfelelően zárultak, megengedi neki, 
hogy a pápai kúriába, v. előbb a saját egyházába visszatérjen. Utóbbi esetben írásban tájé-
koztassa a pápát arról, amit majd élőszóban is elmond neki. D. Avinione, XI. Kal. Mart., 
pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Mon. Vat. Boh. III. 172–173. (ASV. Reg. Vat. vol. 246. fol. 100v-101v. alapján.) 
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118. 1364. febr. 22. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király kápolnaispánja 1364. febr. 22-i (in fe. Kathedre 
Petri, a. d. 1364.), Wysegrad-on kiadott oklevele szerint színe előtt Feled-i Benedek fiai: 
János és Desew tiltakoztak, hogy Feled-i Desew fiai: László és Miklós a Vadna és 
Harnolch nevű birtokaikat és a Kaza birtokon levő részüket Kaza-i János fia: Lászlónak és 
Péter fia: Leusthac-nak el akarják adni, zálogosítani és idegeníteni, ezért Desew fiait ezek 
eladásától, zálogosításától és bármiféle elidegenítésétől, Lászlót és Leusthac-ot pedig az 
elfogadásuktól, megvásárlásuktól és az ezekbe való bemeneteltől (se intromissione) tilal-
mazták. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. márc. 3. > Bácsi káptalan, 1435. szept. 5. Dl. 108 046. = 

Dl. 71 955a. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 16. 1. 2.) 
 
 
119. [1364. febr. 22.] 
[V. Orbán pápától] kérte János váci püspök, Magyaro. (U) királya követe, hogy Mladin 
[fia:] Miklós zágrábi egyházmegyei papnak a zágrábi egyházban kanonokságot biztosítson, 
prebenda reményével. Miklós a zágrábi egyház magistratus-át birtokolja, de arról kész 
lemondani. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 431. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 39. fol. 236. alapján, ezen dátummal.) 
 
 
120. [1364. febr. 22.] 
[V. Orbán pápával] tudatta [János váci püspök]: István [fia:] Imre veszprémi egyházmegyei 
pap a nagy járvány idején halálfélelemből megfogadta, hogy ha életben marad, belép a 
pálos rendbe, de mivel Imre nem hiszi, hogy meg tudja tartani annak reguláját, ezért a püspök 
kérte, hogy Imrének ne kelljen belépnie e rendbe, inkább világi pap maradjon. A pápa a 
kérést jóváhagyja. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 431–432. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 39. fol. 236. alapján, 

ezen dátummal.); Rábik, Reg. Suppl. 265–266. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 41. fol. 
236r. alapján, febr. 21-i dátummal.) 

 
 
121. [1364. febr. 22.] 
[V. Orbán pápától] kérte [János váci püspök], hogy mindazoknak, akik a zágrábi egyházat 
meglátogatják és építéséhez (mivel tűz emésztette el) segítséget nyújtanak, 1 év és 40 nap 
bűnbocsánatot adjon. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 432. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 39. fol. 236. alapján, ezen 

dátummal.) 
 
 
122. [1364.] febr. 22. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte János váci püspök, hogy pápai hatáskörrel engedélyt adhasson 20 
személynek, akik a Szent Sírhoz akarnak menni. A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, 
IX. Kal. Mart., [pápasága] 2. évében. [1364.] 
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K.: Bossányi, Reg. Suppl. I/2. 432. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 39. fol. 236. alapján.) 
 
 
123. 1364. febr. 23. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa a maga és fivére 
(uterinus frater): János mester nevében bemutatta a Boszniában (in Wzura) elveszett nagy-
pecsétjével ellátott, 1360. dec. 16-án kelt, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Zala megyei 
Karachfelde, régi nevén Kyskwluz birtok adományozásáról. A király a püspök kérésére és 
hű szolgálataiért az oklevelet átírja, az abban szereplő birtokadománnyal együtt elfogadja 
és királyi hatáskörből a püspöknek, Jánosnak és annak örököseinek megerősíti, mások 
jogainak sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., VIII. Kal. Mart., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kál-
mán győri, László veszprémi, István zágrábi, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, 
János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi 
lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5016. (NRA. 606. 29.) Hátlapján középkori kéztől: super Karachfeulde, újkori kéz-

től tárgymegjelölés. Függőpecsét lila-sárga fonata. 
Á.: Csázmai kápt., 1373. nov. 30. Dl. 5017. (Uo. 642. 11.) Eltérő névalakjai: Kyskolus, 

Konth, Zudar. 
 
 
124. 1364. febr. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Zenthgyurgh-i Sebus fia [! ∋: fivére] Péter fia: János mester a maga, apja és fivérei 
(uterinus frater): Tamás és Péter nevében bemutatta titkospecsétjével ellátott, 1363. szept. 
2-i, gyanútól mentes nyílt kegylevelét (l. Anjou-oklt. XLVII. 386. szám), amit kérésére a 
király elfogad és Sebus fia: Péter mesternek, ezen fiainak és örököseiknek megerősít függő 
új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VI. Kal. Mart., uralko-
dása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, 
Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zwdar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
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E.: Dl. 5237. (NRA. 484. 18.) Hátlapján középkori kezektől: super eo ut omnes 
malefactores ipsi possint iudicare in Chetertek. Függőpecsétre utaló plicatura. 

 
 
125. 1364. febr. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) János 
és Balázs pálos rendi conversus-ok a Zlath hegyi Szt. Péter-egyház perjele és remete test-
vérei konventje nevében bemutatták a zágrábi káptalan 1328. jún. 6-án kiadott, gyanútól 
mentes privilegiális oklevelét Dol birtok adásvételéről (l. Anjou-oklt. XII. 310. szám). Ké-
résükre és főleg azon odaadás miatt, amit a pálos rend felé táplál, a király az oklevelet átírja, 
az abban foglalt adásvétellel együtt elfogadja és a Szt. Péter-kolostor remetéi részére örökre 
megerősíti királyi hatáskörénél fogva, mások jogainak sérelme nélkül, függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., uralkodása 23. évében, VI. 
Kal. Mart., amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, egész Szlavónia általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály 
egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál 
királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 34 357. (Acta Paulinorum. Zlath 2.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgy-

megjelölések. Függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Zágrábi káptalan, 1369. okt. 22. Dl. 34 358. (Uo. Zlath 2.) Eltérő névalakja: Bubeek. 

2. Á. 1. > Zsigmond király, 1405. júl. 19. Dl. 34 359. (Uo. Zlath 5.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Macho, Zwdor, Bwbek. 
3. Á. 2. > Zágrábi kápt., 1451. febr. 27. Dl. 34 360. (Uo. Zlath 5.) 

Má.: AHA. Diplomata latina 3. 66. (Df. 230 318.) Újkori, Á. 1. alapján. 
K.: F. IX/3. 404–405; Smič. XIII. 336–338.  
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 194. 
 
 
126. 1364. febr. 25. Zágráb 
[I.] Lajos királynak (H) Dénes fia: András mester, a király Wilaguswar-i várnagya előadva 
hű szolgálatait az örökös nélkül elhunyt Simon fia: András Bodrug megyei Peturmonostora 
nevű birtokát és egyéb, az ország bármely megyéjében is levő, az ország kipróbált szokása 
(consuetudinaria lex) szerint a király kezeihez háramlott és adományozási jogköréhez tar-
tozó birtokait és birtokrészeit kérte örök adományul magának, valamint fivéreinek (fratres 
uterini): Jánosnak, Jakabnak, Miklósnak és Mihálynak. A király a kérésre, valamint András 
mester és fivérei az ő és országa feladataiban teljesített hű szolgálataiért az örökös nélkül 
elhunyt Simon fia: András minden, királyi kezeihez háramlott birtokát és birtokrészét, 
főleg a Budrug megyei Peturmonostora-t régi határaik alatt, minden tartozékkal (a mondott 
monostor kegyúri jogával, szántóföldekkel, szőlőkkel, rétekkel, erdőkkel, a Duna folyóval, 
halászóhelyekkel és más bevételekkel), azon jogcímen, hogy királyi adományozási jogkörhöz 
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tartoznak, királyi új adomány címén András mesternek és általa fivéreinek és örökö-
seiknek adományozza, más jogának sérelme nélkül. D. Zagrabie, in fe. Mathie, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 70 554. (Kölcsey cs. lt. 8.) Előlapja alján: relacio magistri Petri Zudor, hátlapján 

pecsét körvonalában ugyanez. 
R.: Borsa I., LK. 1946. 57; Doc. Rom. Hist. XII. 226. 
 
 
127. 1364. febr. 25. Visegrád  
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Varda-i János fia: Miklós személyében, hogy Anarch-i 
István fia: László [1363.] dec. 13-án (f. IV. p. Nicolai) esküt kellett volna tegyen ezen 
Miklós jobbágya: Márton ellenében arról, hogy nem vett el tőle 14 márkát, ám László az 
esküt nem tette le. Ezért az uralkodó utasítja a Zabolch-i comes-t v. a vicecomes-t és a 
szolgabírókat, hogy tudják meg erről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in 
Wissegrad, in domin. Oculi, a. d. 1364. 
 
Á.: a 181. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 224–225. (Á.-ban.) 
R.: Piti F., Szabolcs m. 596. szám. 
 
 
128. 1364. febr. 25. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően színe előtt Barleus fia: György (Nadasd-i Lukács fia: Moch nevében a Saagh-i 
konvent ügyvédvalló levelével) a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napján, [1363.] szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis contra Boznam habite 
et ad oct. fe. regis Stephani prox. nunc preteriti proclamate) Márk felesége: Margit, vala-
mint Borfeu-i István fiai: Tamás és Beke ellenében bemutatta a Saag-i konvent 1359. febr. 
7-én (f. V. p. Blasii, a. d. 1359.) kiadott idézőlevelét, állítva, hogy ez tartalmazza Moch 
keresetét (accio). Eszerint amikor Moch jan. 26-án (2. die Conv. Pauli) a Hunt megyei 
Lyutas birtokra ment a szomszédok összehívásával és azt Saah fia: Egyed nádori emberrel 
és a konvent tanúságával királyi adomány címén magának iktattatni akarta, Márk a felesége: 
Margit (Miklós fia: István leánya) nevében e birtok egyik fele, Borfeu-i István fia: Beke a 
maga és fivére (frater uterinus): Tamás nevében pedig a birtok másik fele iktatásától őket 
tilalmazták, ezért a nádori ember Margitot és István fiait a nádor elé idézte febr. 28-ra (ad 
oct. quind. f. V. p. Blasii) Moch ellenében. Ezután György képviselő az ellentmondás okát 
tudakolta, mire Margit azt felelte, hogy ő azért tilalmazott, mivel Lyutas birtokon a 
leánynegyedét, valamint anyja hitbérét és jegyajándékát jog szerint meg kell kapja, István 
fia: Tamás pedig a maga és Beke nevében a Saag-i konvent ügyvédvalló levelével azt állí-
totta, hogy Lyutas birtok mind örökjogon, mind vásárlás jogán őket illeti, és bemutatott 
erről 4 oklevelet: 1) Pál comes néhai országbíró 1341. márc. 25-én kiadott nyílt oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXV. 181. szám), miszerint Nadasd-i Moch fia: Lukács perbe vonta Borfew-i 
Tegzes (dict.) István fiait: Tamást, Mykch-et, Zomor-t és Bekét Miklós mester akkori 
Hunt-i comes és a négy szolgabíró elé, és a per [1340.] jún. 11-re (ad oct. Penth. tunc 
preteritas) a király jelenléte, vagyis Pál comes bírói jelenléte elé lett átküldve, mikor is 
Lukács azt mondta, hogy István fiai őt tilalmazták a Hunt megyei Lyutas birtoktól, ami az 
ő Nadasd nevű birtoka mellett van és e szomszédság okán őt illeti, és kérte, hogy indokolják 
meg, milyen okból v. jogon tartozik Lyutas birtok István fiaihoz, mire Tamás a maga és 
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fivérei nevében a Saag-i konvent ügyvédvalló levelével azt állította, hogy Lyutas birtokról 
okleveleik vannak, ezek bemutatására későbbi időpontot kért, amit Pál comes a jan. 1-jére 
kihirdetett királyi hadoszlás 15. napjára, [1341.] jan. 15-re (ad quind. residencie exercitus 
regii ad diem Strennarum tunc prox. preteritum proclamate) tűzött ki, majd onnan a felek 
akaratából márc. 14-re (ad diem medii Quadr.) halasztotta, mikor is színe és Moch fia: 
Lukács előtt István fiai bemutatták a Saag-i konvent nyílt okleveleit: ezek szerint L[yutas]-i 
István fia: Zador a maga és fivére: Pál nevében a konvent előtt 1312-ben elmondta, hogy 
adtak egy részt örökjogú [földjükből] leánytestvérüknek (soror): Katalinnak, Borfeu-i 
Egyed fia: István feleségének (vagyis Tamás, Mykch, Zomor és Beke anyjának) és örökö-
seinek (ennek határai: Dethmarpataka és Zaktapataka patakok; Scember és Borfew határai; 
telkek; rét; gyümölcs- és körtefák; Zaktapataka) (l. Anjou-oklt. III. 427. szám); majd ezen 
Zador fia: István és Miklós fia: István, Lyutas-i nemesek 1339-ben a konvent előtt megval-
lották, hogy miként elődeik, Zador és Pál Lyutas birtokból egy részt adtak örökre ezen 
asszonynak és mondott fiainak, szintúgy Zador fia: István azt Tegzes (dict.) István fiainak 
adta Miklós fia: István beleegyezésével (l. Anjou-oklt. XXIII. 776. szám). Mivel tehát a 
Lyutas birtokon levő részt Zador, Pál és István Katalinnak és általa mondott fiainak adták 
Miklós fia: István beleegyezésével, Moch fia: Lukács viszont azt állította, Lyutas birtok 
csak szomszédság okán illeti őt és a bemutatott konventi okleveleknek nem mondott ellent, 
hanem az ügyet az ország bárói és Pál comes döntésének engedte át, akik szerint pedig e 
birtokrész a mondott consobrinalis rokonság miatt inkább Tegzes (dict.) István fiaihoz 
tartozik, semmint szomszédság okán valamely idegenhez (extraneus), Lukács tehát utóbbi 
ok alapján István fiait e birtokrészből nem mozdíthatja ki, ezért Pál comes a Lyutas birtok-
ból Zador, Pál, István és Miklós fia: István által Katalinnak adott részt minden tartozékkal 
Tegzes (dict.) István fiainak (mivel az anyjuk: Katalin révén hozzájuk tartozik) ítélte bírói 
hatáskörével, más jogának sérelme nélkül. 2-3) A Gron melletti Szt. Benedek-monostor 
1349. aug. 25-én és okt. 6-án  kiadott nyílt okleveleit (l. Anjou-oklt. XXXIII. 641. és 750. 

szám), amik szerint egyrészről Borfew-i István fia: Tamás, másrészről Lyutas-i Zador fia: 
István és annak szomszéda, Horh-i Péter fia: Jakab megjelentek a konvent előtt, és István 
elmondta, hogy Lyutas nevű Hunt megyei birtokát a tartozékaival együtt 24 forintért elzálo-
gosította Tamásnak, úgy, hogy a kiváltásig a birtok hasznait és bevételeit Tamás szedje be 
teljes joggal, a birtokot pedig csak István v. fiai és nem mások a rokonságából (cognacio) 
válthatják ki ezen összegért; majd utóbb Zador fia: István és a szomszéda, Horh-i Péter fia: 
Jakab megjelentek a konvent előtt, és István a Hunt megyei Lyutas nevű birtokát, amit 
Borfew-i István fia: Tamásnak 24 forintért elzálogosított, részben 10 márka dénárért (minden 
márkát 10 pensa-val számolva), részben a mondott 24 forintért eladta Tamásnak curia-val, 
házzal, telekkel (sessio), szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, erdőkkel és minden tarto-
zékkal, magának és örököseinek semmiféle jogot meg nem tartva abban. 4) A Saag-i kon-
vent 1358. nov. 11-én (in die Martini, a. d. 1358.) kiadott zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. 

XLII. 1270. szám), miszerint megjelentek előttük egyrészről Borfew-i István fiai: Tamás és 
Beke, másrészről Nadasd-i Lukács fiai: Moch, Benedek és Lachk, és előbbiek elmondták, 
hogy fogott bírók kérésére elengedtek Lukács fiainak minden bírságot, amikben az ő elle-
nükben Lyutas birtok ügyében az országbíró és az ország más jogszolgáltatói előtt elmarasz-
taltattak, a bírságleveleket érvénytelenítették, viszonzásul Lukács fiai pedig e birtok békés 
tulajdonában hagyták István fiait. Ezen 4 oklevéllel szemben Moch képviselője: György 
bemutatta a nádornak [I.] Lajos király (H) 1353. aug. 17-én (sab. p. Ass. virg. glor., a. d. 
1353.) kiadott nyílt oklevelét, miszerint a király Moch és fivérei: Benedek és László az ő 
és országa hadjárataiban teljesített szolgálatai viszonzásául az örökös nélkül elhunyt Zador 
fia: István Hunt megyei Lyutas nevű birtokát minden tartozékkal régi határai alatt Bene-
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deknek, Moch-nak, Lászlónak és örököseiknek adta, azon a címen, hogy királyi adomá-
nyozási jogköréhez tartozik, nem érintve mások jogait (l. Anjou-oklt. XXXVII. 546. szám). 
Mindezen oklevelek alapján mind György képviselő az urának: Moch-nak, mind Margit 
asszony és István fia: Tamás maguknak és Bekének igazságot kértek a nádortól, aki részben 
a per nehézsége, részben a vele ülésező bárók kevés száma miatt a pert nov. 8-ra (oct. OO. 
SS.) halasztotta el, hogy a főpapokkal és a bárókkal a bemutatott oklevelek és a felek állí-
tásai alapján döntést hozzon a jog rendje szerint. A per tárgyalása több halasztás után végül 
[1364.] febr. 14-re (ad presentes oct. diei Cynerum) lett kitűzve, mikor is megjelent a nádor 
előtt Bursyeneu-i Pethych (Lukács fia: Moch nevében a Saag-i konvent ügyvédvalló leve-
lével), ill. Margit asszony, és igazságot kértek maguknak. Mivel Lukács fia: Moch és fivé-
rei: Benedek és Lakch a Saag-i konvent oklevele szerint Borfew-i István fiait: Tamást és 
Bekét Lyutas birtok békés tulajdonában hagyták, most viszont Moch Lyutas birtokot mégis 
a maga joga nevében követelte a nádor előtt István fiaitól: Tamástól és Bekétől, ezért a 
nádor Bubeek István comes országbíróval, Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterrel, 
Péter mesterrel, a királyi gyűrűspecsét őrzőjével, Jakab nádori prothonotarius-al, István 
országbírói prothonotarius-al, Debrew-i Miklóssal és az ország más, a perben vele ítélkező 
nemeseivel Lyutas birtok jogtalan követelése miatt Moch-ot patvarkodásban elmarasztalja 
és összes Magyaro.-i (regnum Hungarie) javai és birtokai elvesztésére ítéli (amik kéthar-
mada a nádor bírói kezeihez, egyharmada a peres ellenfélhez kell háramoljon), Lyutas 
birtokot pedig minden tartozékkal régi határai alatt Borfew-i István fiainak: Tamásnak és 
Bekének, valamint leszármazottaiknak ítéli a bemutatott oklevelek alapján, de úgy, hogy 
Margit asszony leánynegyede, továbbá az anyja hitbére és jegyajándéka ügyében István 
fiai az ország szokásának megfelelően adjanak elégtételt Margitnak. Erről függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 12. die oct. diei Cynerum, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 566. (Múz. Ta. 1893. 15.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-

pecsét és zöld fonata. 
 
 
129. 1364. febr. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa Frahno-i Lőrinc fia: 
Nikul mester nevében bemutatta [I.] Károly király (V) harmadik és utolsó pecsétjével ellá-
tott, 1331. febr. 9-én (l. Anjou-oklt. XV. 50. szám) és 1332. jún. 3-án kiadott, gyanútól men-
tes nyílt okleveleit bizonyos Somogy megyei birtokok adásvételéről. A püspök kérésére a 
király ezen okleveleket átírja, azok tartalmával együtt királyi hatáskörből elfogadja és 
Nikul mesternek és leszármazottainak megerősíti, mások jogainak sérelme nélkül, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Mart., uralkodása 
23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
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Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 2643. (NRA. 643. 16.) Hátlapján középkori kéztől: super possessionibus Myhald et 

aliis, újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét lila-sárga fonata. 
 
 
130. 1364. febr. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Arland 
nembeli János fia Gergely fia: Toth (dict.) Miklós mester, királyi lovag bemutatta a Bosz-
nia (Bozna) bánja elleni királyi hadban Boszniában (in Vzura) elveszett nagypecsétjével 
ellátott, 1345. aug. 1-jén kiadott, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben a király 
visszaadta Miklósnak a Zagrab közelében levő, Zawa folyó melletti Zomzed nevű várát és 
annak tartozékait (l. Anjou-oklt. XXIX. 462. szám). Miklós kérésére és szolgálataiért a király 
ezen oklevelet átírja, annak tartalmával együtt elfogadja és királyi teljhatalmából Miklósnak 
és örököseinek megerősíti, mások jogainak sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellá-
tott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., uralkodása 23. évében, V. Kal. Mart., amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
egész Szlavónia általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János 
váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János 
királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 33 593. (NRA. 641. 20.) Hátlapján középkori kéztől: super donacione castri 

Zomzedwar. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 338–339. (febr. 25-i dátummal) 
 
 
131. 1364. febr. 26. Zágráb 
[I.] Lajos király (H), aki királyi bőkezűségből hívei érdemeit a kegyesség lelkületével kell 
mérlegelje és az érdemeseket jutalmazza, Reche-i Balázs fia: Mihály királyi al-lovászmester 
hű szolgálataiért az erdélyi Doboka megyei Kereztwr királyi birtokot – amit Henchman fia 
Mihály fia: László mint királyi jogot az igazságot elhallgatva, jogtalanul birtokolt, és a 
főpapok és a bárók döntésének megfelelően, mivel László jelenlétükben bemutatott okle-
velei alapján a birtok a királyé – Lászlótól elvéve minden tartozékkal királyi új adomány 
címén Mihály mesternek, általa fivéreinek (uterinus frater): Lőrincnek, Antalnak és Lászlónak 
(ue. Balázs fiainak) és mindkét nemű örököseinek adományozza, más jogának sérelme 
nélkül. D. Zagrabie, f. II. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1367. jan. 29. Dl. 30 682. (GYKOL. Centuriae. AA. 40.) Eszerint 

nyílt oklevél volt, a király új nagypecsétjével ellátva. 
2. Kolozsmonostori konvent, 1427. febr. 24. Dl. 62 802. (Bethlen cs. betleni lt. 136.) 
Eltérő névalakjai: Reeche, Kerestwr, Honchman. 
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K.: Doc. Rom. Hist. XII. 226–228. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 259. szám. 
 
 
132. 1364. febr. 26. Zágráb 
[I.] Lajos király (H), aki királyi bőkezűségből hívei érdemeit a kegyesség lelkületével kell 
mérlegelje és az érdemeseket jutalmazza, Reche-i Balázs fia: Mihály királyi al-lovászmester 
hű szolgálataiért az erdélyi Doboka megyei Kereztwr királyi birtokot – amit Henchman fia 
Mihály fia: László mint királyi jogot az igazságot elhallgatva jogtalanul birtokolt, és a fő-
papok és a bárók döntésének megfelelően, mivel László jelenlétükben bemutatott oklevelei 
alapján az a királyé – Lászlótól elvéve minden tartozékkal királyi új adomány címén Mihály 
mesternek, általa fivéreinek (uterinus frater): Lőrincnek, Antalnak és Lászlónak (ue. Balázs 
fiainak) és mindkét nemű örököseinek adományozta, más jogának sérelme nélkül. Ezért 
utasítja a Colus-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Péter mester erdélyi 
alvajda v. Lona-i Kaplyan fia: Miklós v. Kecheth-i Miklós fia: Tamás v. Doboka-i Miklós 
fia: Leukus v. Nadasd-i László fiai: Péter v. Mihály v. Jara-i László fia: László királyi ember 
e birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, emeljen a szükséges 
helyeken a régiek mellé új határjeleket, és mások birtokaitól így elkülönítve iktassa Mihály 
mesternek és fivéreinek királyi új adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést 
az uralkodónak. D. Zagrabie, f. II. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
Á.: a 231. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 228–230. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 260. szám. 
 
 
133. 1364. febr. 26. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Chazloch-i László fia: János 
tiltakozott, hogy amikor ő nemrég a királyi seregben volt, Peryn-i Miklós a királyi ember 
által valamely káptalan v. konvent tanúsága jelenlétében a Zabolch megyei Karaz nevű 
birtoka határjeleit az ő és frater-ei Kuved nevű birtoka felől bejárva felemeltette és így a 
most lakatlan Kuved nagy részét Karaz-hoz csatolva elfoglalta. Ezért János Peryn-i Miklóst 
és másokat Kuved földjeinek elfoglalásától és hasznai erőszakos elvételétől eltiltotta a 
maga és frater-ei nevében. D. II. f. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 384. (Vay cs. berkeszi lt. 382.) Zárópecsét körvonala. 
R.: Vay berkeszi 200. szám. 
 
 
134. [1364.] febr. 26. Avignon 
Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): örömmel vette mindazt, amit követe, János váci püspök, 
jelen oklevél bemutatója előadott neki. Lajos levele azt tartalmazta, hogy miután megtör-
tént a megegyezés [IV.] Károly római császárral, kész a saját költségén 1 évig erős sereget 
fenntartani a római egyház ellensége ellen. A pápa ennek mélységesen örvendezik, Lajost 
lelkesen és túláradóan dicsőítve, a legkeresztényibb királynak nevezve, aki hatalmát a keresz-
tény egyház ellenségei, az eretnekek és a hűtlenek ellen fordítja, és bár jelenleg nincs e 
hadra szükség, mivel az egyház ellenségei a megegyezésre hajlanak, a felajánlást köszönettel 
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veszi, és megtartja azt az egyház azon szükségeire, amik idővel bekövetkezhetnek. D. 
Avinione, V. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
K.: Raynaldus XXVI. 88–89; F. IX/3. 438–439; Theiner II. 59. (ASV. Reg. orig. an. II. 

secr. fol. 103. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC. 825. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 103r. alapján.) 
 
 
135. 1364. febr. 27. 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Ezen-i Tamás fiai: Simon, László és Imre nevében, 
hogy Baganya [fia Miklós] fia: János Berug-i [!] vicecomes jan. 27-én (sab. p. domin. 
Septuagesime) felfegyverkezve, hatalmaskodva [bizonyos] famulus-ait és más hozzá tarto-
zókat Tamás fiai Ezen és Og[teluk] nevű birtokaira küldte, akik az ottani jobbágyok összes 
disznóját elvették és [Munkach]-ra hajtották, a kanászokat kifosztották. A disznókból a 
vicecomes ötszázat megtartott magának, a többit pedig visszaadta Tamás fiai jobbágyainak. 
Ezért az uralkodó utasítja a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kis 
(Parvus) Domokos v. Lőrinc fia: Miklós v. Ábrahám v. Rozuag-i István v. Leztemer-i 
György v. Tarkan-i Máté fia: László királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd 
a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. III. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
Á.: a 347. számú oklevélben.  
K.: Z. III. 233. (Á.-ban.) A kiegészítések innen származnak. 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 230.  
 
 
136. 1364. febr. 27.  
A nyitrai káptalan előtt Chermen-i Elleus fia Miklós fia: Tamás megvallotta, hogy mivel 
külhonba megy ad stipendium, de ehhez nincs elég pénze, ezért a Nyitra megyei Kysbosan 
nevű birtokát, ti. a maga és fivére: János részét minden haszonvétellel (telkek, szántóföldek, 
rétek, erdők, berkek, legelők, kétkerekű és kétkövű malom a Nitra folyón Kysbosan falu 
előtt) Barlabas-i Miklós fia: Sebestyén mesternek és Anarch-i István fia László fia: 
Tamásnak, az ő consobrinus-ának 200 tiszta aranyforintért elzálogosította a jelen oklevél 
kiadásától 3 évre (per 4 revoluciones annuales), úgy, hogy addig a birtokot nem válthatja vissza, 
utána azonban bármikor ezen összegért, kizárva a természetbeni fizetést (exclusa estimacione). 
A kiváltásig Sebestyént és Tamást a birtok kapcsán szavatolja és védje meg, amit ha nem tenne, 
akkor Kysbosan birtokkal azonos minőségű, méretű, hasznú és értékű birtokát kell átadja nekik. 
Ha Miklós fia: Tamás v. a fivére: János Kysbosan birtokot a 3 év elteltével (elapsis 4 
revolucionibus annualibus) kiváltanák, Sebestyén és László fia: Tamás a terméseket és az általuk 
időközben készített épületeket elvihetik, ha akarják. Mindehhez János a beleegyezését adta, és 
vállalta, hogy Sebestyént és László fia: Tamást Kysbosan birtokon, vagyis az ő és fivére: 
Tamás részén szavatolja és megvédi. D. f. III. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
E.: 1. MTA Kvt. Kézirattár. 155. (Df. 243 800.) Hátlapján pecsét nyoma. 

2. Uo. 156. (Df. 243 801.) Hátlapján pecsét nyoma. 
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137. 1364. febr. 27. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje azonos tartalmú oklevele. D. f. III. p. 
Oculi, a. d. 1364. 
 
E.: MTA Kvt. Kézirattár. 153. (Df. 243 798.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
138. 1364. febr. 28. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) Bulch-i Domokos fia: Zwdar Péter mester királyi pohárnokmesternek 
és fivéreinek (uterinus frater): Istvánnak, Mihálynak, Simonnak, Györgynek, Jánosnak és 
Imrének az ő és országa feladataiban teljesített hű szolgálataikért azt a kegyet teszi, hogy a 
Magyaro.-i (V) és Sclauonia-i birtokaikon elfogott tolvajokat, rablókat és egyéb gonosz-
tevőket ők és örököseik megkínozhatják, felakaszthatják és kellő büntetéssel sújthatják, e 
birtokokon pedig akasztófát és másféle kínzóeszközöket emelhetnek és tarthatnak. D. 
Zagrabie, in die medii Quadr., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5287. (NRA. 19. 39.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, nagypecsét kör-

vonalában: commissio domini regis propria. 
 
 
139. 1364. febr. 28. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy korábbi oklevele 
szerint színe előtt a nyitrai káptalan idézőlevelének megfelelően Cristlin bíró és János egy-
kori hamincadszedő a maguk és Nagyszombat (Tyrnauia) polgárai és hospesei nevében 
ezen város ügyvédvalló levelével 1362. jan. 30-án (domin. an. Purif. B. virg., a. d. 1362.) 
Bozyn-i Sebus mester fiai: János és Miklós mesterek ellenében bemutatták a nyitrai káptalan 
mondott, a királynak szóló (annak írásos parancsát átíró) idézőlevelét, állítva, hogy ez tartal-
mazza a polgárok Sebus fiai elleni keresetét (accio). Eszerint a nagyszombati polgárok 
elpanaszolták a királynak, anyjának: a királynénak, a főpapoknak és báróknak, hogy 
privilegializált szabadságuk (libertas) ellenére Bozyn-i Sebus mester fiai: János mester és 
Miklós a polgárok borai és a területeiken ültetett szőlői után többlet földbért v. vámot 
(terragium seu tributum superfluum) szednek, őket e szőlőik okán más, a szokással ellen-
kező kifizetésekre (exaccio inconsueta) kényszerítik, a polgárok különféle jogtalanságokat 
és károkat szenvednek el tőlük, ezért a Sebus fiai területein a kellő szabadsággal telepített 
régi szőlőiket kénytelenek műveletlenül hagyni, és bár mindezek okán Sebus fiait hossszú 
perbe vonták, ám Sebus fiai őket mindig súlyosabb jogtalanságokkal és zaklatásokkal illették, 
amikből néhány hiteles elmondásból a király számára is ismert, és a pert Sebus fiai az ak-
kori királyi hadoszlás 15. napjára (ad quind. residencie exercitus sui regalis tunc instantis) 
halasztatták; a király a polgárok elleni jogtalanságokat és károkat nem tűrvén tovább, a 
perben a mondott halasztás ellenére rövid eljárással (in termino breviori) akart ítéletet, 
ezért utasította a nyitrai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a kirá-
lyi ember idézze meg a királyi hadoszlás 15. napjára történt halasztás ellenére is Sebus fiait 
az idézés 15. napjára haladék nélkül a királyi jelenlét elé személyes megjelenésű válasz-
adásra és a per közben okozott jogtalanságok megokolására, majd a káptalan tegyen jelen-
tést az uralkodónak; a parancsnak megfelelően Zyl-i László királyi emberrel kiküldték 
tanúságul karpapjukat: Jánost, akik 1362. jan. 16-án (domin. p. oct. Epiph. d., in predicto 
anno) Bozyn faluban Sebus fiait: János és Miklós mestereket a nagyszombati polgárok 
ellenében megidézték a 15. napra a királyi jelenlét elé. Akkor, vagyis jan. 30-án (ad 15. 
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diem diei ipsius evocacionis videlicet predicti dominici diei prox. an. Purif. B. virg.) azonban 
Sebus fiai nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, pedig Cristlin bíró és János egykori 
harmincadszedő, a polgárok képviselői 4 napig vártak rájuk az országbíró előtt, aki levelével 
emiatt Sebus fiait megbírságolta, majd másik levelével személyes válaszadásra és rájuk 
kirótt 6 márka bírság országbírónak és a polgároknak mint peres ellenfélnek történő kifize-
tésére a királyi és a nyitrai káptalani emberekkel márc. 30-ra (oct. diei medii Quadr.) hala-
dék nélkül a királyi jelenlét elé másodjára is megidéztette. A pert onnan azután István 
comes levelével az ország bárói távolléte és a per nehézsége miatt aug. 27-re (oct. regis 
Stephani) halasztotta haladék nélkül, a 6 márka bírsággal együtt és előírva Sebus fiai sze-
mélyes megjelenését. Azon a napon Cristlin bíró és János a maguk és a polgárok nevében 
azok ügyvédvalló levelével az országbíró előtt bemutatták a nyitrai káptalan királynak 
szóló idézőlevelét, miszerint az országbíró meghagyásának megfelelően Zyl-i Konrád fia: 
László királyi ember és Péter mester, a káptalan kanonoka Bozyn-i Sebus mester fiait: 
János és Miklós mestereket Wyfalu nevű birtokukon márc. 7-én (f. II. p. Invocavit) márc. 
30-ra megidézték a királyi jelenlét elé. Mire Sebus mester fiai nevében Karcha-i Márk fia: 
János a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével válaszolni akart a polgárok vádjaira, de 
mivel Sebus fiai a mondott oklevelek szerint személyesen kellett volna megjelenjenek az 
országbíró előtt, képviselőjük pedig a 6 márka bírságot sem fizette ki, a polgárok viszont 
azt mondták, hogy Sebus fiai személyes jelenléte és a bírság kifizetése nélkül nem fogad-
nak el döntést az ügyben, az országbíró pedig a bárók távolléte és a per nehézsége miatt 
sem tudott döntést hozni, ezért a per tárgyalását a 6 márka bírság kifizetésével szept. 15-re 
(oct. Nat. B. virg.) halasztotta el, úgy, hogy Sebus fiai a királyi meghagyásnak megfelelően 
személyesen jelenjenek meg akkor az országbíró, a főpapok és a bárók előtt. Onnan a per 
tárgyalása az országbíró több perhalasztó oklevele szerint [1364.] febr. 14-re (ad presentes 
oct. diei Cinerum) jutott, mikor megjelentek egyrészről Cristlin bíró, János egykori 
harmincadszedő és Gradu-i Péter fia: János, Nagyszombat (Tyrna) polgárai a maguk és a 
többiek nevében a város ügyvédvalló levelével, másrészről  Bozyn-i Sebus fia: János mester 
és Miklós litteratus (Sebus fia: Miklós képviselője a pozsonyi káptalan ügyvédvalló leve-
lével), és előbbiek bemutatták az országbírónak először Sebus mester szentgyörgyi (S. 
Georgius) és Bozyn-i comes 1335. szept. 12-én kiadott, a nagyszombati polgárokkal kötött 
privilegiális egyezséglevelét (l. Anjou-oklt. XIX. 557. szám), majd a királynak szóló 5 je-
lentést: 1) Az esztergomi káptalan 1360. évi tudományvevő oklevelét, miszerint Zawar-i 
Miklós fia: Mihály királyi ember, valamint Beke fia: János mester és László mester, a káp-
talan kanonokai és tanúságai (akiket a káptalan királyi írásos parancsból küldött ki tudo-
mányvételre) márc. 24-én (f. III. p. Judica) Pozsony megyében nemesektől, nem nemesektől, 
klerikusoktól, világiaktól és közrendűektől (communes homines), főként Bozyn falu népei-
től és lakóitól (villani) megtudták, hogy bár a polgárok és a Sebus közötti egyezséglevél 
szerint a polgárok földbérként 40 dénárt szoktak fizetni évente minden olyan szőlő után, 
ami Sebus területén van, de ennek ellenére az előző évi szüretkor Sebus fia: János a 40 
dénárt 6 dénárral megnövelve szedte be minden szőlő után földbérként a polgároktól, és 
minden tunella bor után 6 dénárt vámként, ráadásul az egyik polgárt, aki a földbér ügyében 
megjelent színe előtt, elfogatta és bilincsekben tartotta, a szőlőjét elfoglalta, ezért mivel 
János az igazságszolgáltatásban elfogult (suspectus) volt e polgár számára, ő, miként ezen 
föld szokása megkívánja, a pert döntésre Pozsony város bírója és esküdtjei elé kérte átkül-
deni. 2) A nyitrai káptalan 1360-ban (in eodem anno) kiadott tudományvevő oklevelét, 
miszerint Kysbuchan-i István fia: János királyi ember és Benedek mester, a káptalan kano-
noka és tanúsága okt. 11-én (domin. p. oct. Mychaelis) Pozsony megyében nemesektől, 
nem nemesektől és közrendűektől, főleg Bozyn birtok szomszédaitól megtudták, hogy 
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Bozyn-i János és Miklós mesterek a polgárok azon teljes szőlői után, amik Bozyn és 
Szentgyörgy (S. Georgius) falu hegyein v. területén vannak megművelve és amik után a 
polgárok 4 akót fizetnek, az akót annyira megnövelték, hogy a 4 akó ötöt tesz ki (ezen 
megnövelt akót maguk is látták), továbbá minden akó borral 4 dénárt is szednek a polgárok-
tól, amiből ők 3 dénárt az akó borokat János fiaihoz szállítóknak, egyet a hegymesternek 
(magister montis seu vinearum) adnak, valamint szüret idején minden teljes szőlő után 90 
dénárt és was-t v. németül puttonyt (was cum magna sporta que teutunice puttun dicitur) 
szednek a polgároktól, emellett a vámhelyükön minden üres szekér után 2 dénárt, minden 
embertől mind jöttükben, mind mentükben 1 dénárt, a bort szállító összes szekér után 12 
dénárt szednek jogtalanul a polgároktól, noha per van közöttük függőben. 3-4) A nyitrai 
káptalan és a zobori konvent 1362. évi, azonos tartalmú tudományvevő okleveleit, amik 
szerint tanúságuk és a királyi ember nov. 3-án (f. V. p. OO. SS.) nemesektől, nem nemesektől 
és számos más embertől, főleg Bozyn vár szomszédaitól és az ottani népektől nyíltan és 
titokban megtudták, hogy Bozyn-i Sebus fiai: János és Miklós mesterek a nagyszombati 
(Tyrnauyensis) polgároktól egy 4 dénárért vett borjú után, egy 3 dénárért vett quartalis 
után és 4 metreta zab után, ami 7 dénárt ér, 1 dénárt szednek vámként, a megterhelt szekér 
és az azon levő javak után is speciálisan vámot szednek, 1 szőlő után beszednek 4 ako-t 
(amik jó 6 communis akót tesznek ki), holott a jog és a szokás (more solito) szerint csak 1 
akót szedhetnek, egy ako után a várba szállításhoz 5 dénárt szednek, 1 szőlő után földbér-
ként (census terragii) fél talentum-ot és 12 dénárt, holott a szokásos módon csak 40 dénárt 
szedhetnek, nem engedik a polgároknak, hogy a szőlőiket a kellő időben leszüreteljék, 
ezenfelül ha a polgárok maguk a saját pénzükön a borukat szekérre teszik, János és Miklós 
tőlük 18 dénárt szednek be jogtalanul, arra kényszerítve a polgárok embereit (és nem 
másokat), hogy a borukat a szekereiken Bozyn várba vigyék, a várban levő borokat pedig 
elszállítsák, ahova Sebus fiainak tetszik, a polgároktól a tizedekért nem fogadnak el bort, 
hanem tetszésük szerinti készpénzt szedetnek be a tizedszedőik officialis-aival, pro sigillis 
a polgárok minden tunella-ja után és a 2 urna-t tartalmazó lagena-k után 7 dénárt szednek, 
a polgárok jogának nagy sérelmére, és hogy a polgárokat még inkább dühítsék, János és 
Miklós a Bozyn területén levő bortized de Surdis János egri préposttól való megvétele 
révén a polgároktól többet szednek be vámként, és számtalan más jogtalanságot okoznak 
nekik folyamatosan, amik számát meg sem lehet mondani (l. Anjou-oklt. XLVI. 512. és 

513. szám). 5) Az esztergomi káptalan [1363.] évi (anno prox. transacto) tudományvevő 
oklevelét, miszerint Zowar-i Tamás királyi ember és László mester, a káptalan (országbírói 
írásos kérésre) kiküldött kanonoka febr. 9-én (oct. Purif. B. virg.) és más köv. napokon 
Pozsony megyében az ottani nemesektől és nem nemesektől, főleg Nagyszombat 
(Tirnauiensis) város szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták, hogy Sebus fiai: János 
és Miklós a nagyszombati polgárokat és hospeseket jogtalanul zaklatják: a polgárok javai 
után, azok privilegizált kiváltsága ellenére, többletvámot szednek a birtokaikon, a megrakott 
szekér után kétszeres vámot, ti. a portékák és a szekér után is, 1 szőlőből census-ként 40 
dénár helyett 3 dénárpenzát és 12 dénárt, 1 szőlőből 1 akó bor helyett 4 akót szednek (amik 
6 v. több communis akót tesznek ki), a kellő és szokott időben nem engedik a polgárokat 
szüretelni, így a boraik tönkremennek, a polgároktól földbérként beszedett borból minden 
akó után 5 dénárt kérnek jogtalanul, és amikor a polgárok szekereiket és boraikat a váro-
sukba viszik, ezeket János és Miklós hatalmaskodva a saját várukba irányítják; és más 
jogtalanságokat és károkat is okoztak a polgároknak (l. Anjou-oklt. XLVII. 63. szám). 
Mindezek után a nagyszombati (Tyrna) polgárok képviselői Sebus mester fiai részéről az 
apjukkal kötött egyezség be nem tartása ügyében a bemutatott oklevelek alapján igazságot 
kértek az országbírótól, aki amikor a vele bíráskodó István nyitrai püspökkel, a teológia 
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mesterével, Miklós néhai nádor fiával: János királyi tárnokmesterrel, Miklós királynéi ajtónálló-
mesterrel, István mester országbírói prothonotarius-al, Jakab mesterrel, Konth Miklós nádor 
prothonotarius-ával, Gerek-i Péter mesterrel, a királyi gyűrűspecsét notarius-ával és őrző-
jével, Miklós mester királynéi specialis notarius-al és Debreu-i Miklós mesterrel a felek 
között döntést akart hozni, Bozyn-i Sebus fia: János mester a maga, a fivére: Miklós nevében 
pedig Miklós litteratus a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatták [I.] Lajos király 
új nagypecsétjével ellátott nyílt oklevelét (l. 61. szám). És habár Bozyn-i Sebus mester 
fiait: János és Miklós mestereket az apjuk és a nagyszombati polgárok közötti egyezség 
megsértéséért és be nem tartásáért az országbíró és a mondott bárók és nemesek döntésével 
el lehetett volna marasztalni, de mivel a királyi kegyesség (benignitas), megfontolva Sebus 
fiai szolgálatait, ezen oklevelében eltörölt minden terhet és bírságot, amikbe Sebus fiainak 
a fentiek miatt a jog rendje szerint esniük kellett volna, ezért az országbíró a  királyné 
tanácsával, a mondott bárókkal és nemesekkel mindezen büntetéseket a király levelének 
megfelelően elengedi, a nagyszombati bírót, esküdteket és polgárokat, valamint a városukhoz 
tartozó Gerencher, Magyarad, Parna és Zyly nevű falvak népeit és hospeseit a Sebus mester  
privilegiális oklevelében foglalt egyezségnek megfelelően a mondott szőlőik tulajdonába 
utalja, és meghagyja nekik, hogy a Sebus fiai birtokain levő szőlőiket a Sebus mester ezen 
privilégiumában levő elrendezés szerint birtokolják békésen, ugyanazon szabadsággal és 
adóval (debitum seu census), változtatás nélkül. A Sebus mester levelében foglaltakon túl 
Sebus fiai és a hozzájuk tartozók a polgárokat és e 4 falu népeit semmire nem kényszeríthetik 
addig, míg a király a főpapokkal és a bárókkal dönt arról, hogy Sebus fiai az apjuk mondott 
megegyezését jog szerint meg kell-e őrizzék v. sem. Erről az országbíró függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Sebus fiainak. D. in Wyssegrad, 15. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5169. (NRA. 34. 24.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét 

zöld fonata. 
 
 
140. 1364. febr. 28. 
A bácsi káptalan oklevele szerint Bubek István comes országbíró oklevelének megfelelően 
febr. 14-én (oct. diei Cinerum) a királyi emberekkel kiküldték tanúságul Chuda fia: László 
részére kanonoktársukat: Miklóst, Chehte-i Mátyás részére pedig kórusuk klerikusát: Lőrincet 
közös tudományvételre, de mivel Miklós kanonok megbetegedett, a királyi emberek és 
másik tanúságuk a tudományvételt nem tudták elvégezni. Erről pecsétjükkel ellátott okle-
velet bocsátanak ki Lászlónak és Mátyásnak. D. 15. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 65 388. (Sombory cs. lt. 3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
 
141. 1364. febr. 28.  
A bácsi káptalan előtt István fiai: István, Miklós és János mesterek és Maroth-i ue. István 
[fia Mihály fiai] megvallották, hogy rokonaik egyetértésével birtokaikat felosztották és 
mindenkinek a saját jogát hagyták. A feleknél registrum-ok voltak az osztályról, és kérték 
a káptalant, hogy ezek alapján bocsásson ki nyílt oklevelet. Az István mester által bemutatott 
registrum szerint neki jutott: Kysfalu déli része, [a másik fele] fivérének: Jánosnak; Buyak-on 3 
telek (curia) János és Miklós mesterek részei között; Vyfalu birtok, amivel észak felől Mihály 
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fiai Bratusafalua nevű birtoka, dél felől János Teluk nevű birtoka határos; Rubetafalua-n 
….. elhunyt fivére része, ami Mihály fiai és János része mellett van, továbbá István saját 
része; …….. Maroth-on a Mihály fiai és János részei melletti rész dél felől; Peryenf[alua] 
faluban 3 telek; a teljes Kunizlofalua, ami János Balasfalua nevű falva mellett van; a 
Berenkuz-ben a teljes Parsinch falu ….. szántóföldekkel, ami Nogberenk falu ….. és János 
Beluchfalua falva szomszédságában van; Stanysahaza falu …..; a Ztudua folyó melletti 
Dyankfalua nevű 2 faluból a kelet felőli, a nyugat felőli pedig Jánosnak; …. a teljes 
Nastelhaza falu, amivel kelet felől Miklós mester Zomak nevű falva, nyugat felől János 
Alabtou nevű falva szomszédos; ….. egy rész Miklós és Kelemen részei között; a teljes 
Paho falu, ami Miklós mester Zolyan nevű birtoka mellett van, és Zuezdanreue és Paho 
birtokokat elkülöníti …… Drasetamlaka ..……. szántók ….. Hargoch falu ….. ami Mihály 
fiai Symonfalva nevű birtoka mellett van; ….. Preroka falu; a teljes Zakucya falu ….. János 
Gurbusynch nevű birtoka…..; a teljes Baych falu  egy másik … Baych nevű … mellett, 
ami Miklóshoz tartozik; egy rész …. Mihály fiai és János …. részei között … szántó-
földekkel; Kaztoyafalua falu ….. Stytar falu a Puuk nevű halászóhely mellett, ami mellett 
kelet felől Miklós Prozorouch falva, nyugat felől Mihály fiai Feketeuvitezhaza nevű falva 
van; a teljes …..haza a Staua folyó mellett, ami mellett nyugat felől Miklós mester 
Drugfalua nevű falva van; Tunioch falu nyugat felőli része János része mellett és kelet 
felől Miklós része mellett 2 telek; a teljes Ztrugh falu, ami a szintén Ztrugh nevű falu mel-
lett van; Charnotahaza falu, ami János Berzouch nevű falva mellett van; a teljes Syrkhaza 
falu, ami Mihály fiai szintén Belzouch nevű falva mellett van, és a falu szántóföldjein István 
telepítette a Kaytafalva nevű falut. Halászóhelyeiket így osztották fel: a mondott Zomak 
nevű Mihály fiainak és Miklósnak, a Berenk és Achadyn nevűek Istvánnak és Jánosnak 
jutottak, a Pook és Dragadegia nevűeket közös használatra hagyták. A felek vállalták, hogy 
ezen osztályban egymást a registrum-aiknak megfelelően megőrzik, s ha utódaik pert indí-
tanának, akkor hatalombajban való elbukásban (succubitus facti potencialis) marasztalják 
el őket. Erről a káptalan nyílt oklevelet bocsát ki Istvánnak, amit ha visszavisz nekik, 
privilégiumukban erősítik majd meg. D. in die medii Quadr., a. d. 1364. 
 
Á.: Bácsi kápt., 1381. aug. 9. Dl. 5288. (NRA. 1510. 1.) Hiányos és fakult.  
 
 
142. [1364.] febr. 28. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): János váci püspöktől megtudta, hogy a király 
eredményesen munkálkodott azon, hogy a kunok (Cumani) fogadják el a keresztény hitet, 
amiben meg is maradtak, de még nem fizetik, ahogy kellene, jövedelmeik tizedét lelkipász-
toruknak, a püspöknek. Annak érdekében, hogy a kunok a tizedek fizetésében elismerjék a 
szentegyházat és megtegyék, amit más keresztények is, a pápa kéri a királyt, hogy az apostoli 
szék iránti tisztelet, a kunok lelki üdve és a váci egyház haszna miatt a kunokat a püspöknek 
járó tized kifizetésére vegye rá. D. Avinione, III. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
K.: Theiner II. 59–60. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 108. alapján.) 
 
 
143. [13]64. febr. 28. Avignon 
Vilmos pécsi püspök a servitium commune-ja egy részéért 232 forintot és 12 solidus-t, 4 
servitium-a egy részéért pedig 46 forintot és 12 solidus-t fizetett János váci püspök által 
jelen oklevél kiadása napján. [A többit] aug. 1-jéig [fizeti ki]. Avinione, 28. Febr., [13]64. 
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K.: CDP. I. 425. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 346. 
fol. 211v. alapján.) 

 
 
144. 1364. febr. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) tudomására jutott, hogy Bereck fia János fiai: László és György, 
valamint Batur-i Leukus fia: Péter kizárták ezen Bereck fia Miklós özvegyét és leányait 
Miklós birtokaiból (amiket e nemes asszonyoknak a király Péter Biztricya-i plébánossal, 
királyi emberrel a váradi káptalan tanúsága jelenlétében iktattatott), elvették tőlük összes 
ménesüket, javaikat és vagyonukat, makacsul mit sem törődve a király ez ügyben nekik 
küldött oklevelével. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Bálint, a királynéi aula familiárisa, a királyi kúriából ez ügyben kiküldött 
speciális királyi ember idézze meg János fiait és Pétert ezen asszonyok ellenében márc. 31-re 
(oct. Pasce d.) haladék nélkül, hogy személyesen (és nem képviselő révén) adjanak indoklást, 
majd a konvent tegyen a királynak jelentést. D. in Vyssegrad, f. V. p. Oculi, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 2. (Df. 219 501.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, zárópecsét nyoma felett: commissio domine regine. Előlapja alján kor-
társ kéztől: homo regius Balent de ….. cum fratre Nicolao f. IV. an. dominicam Ramis. 

 
 
145. [1364.] febr. 29. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): egykor a római egyház kiadásai támogatására a 
pápa kivetette az egyházi jövedelmek tizedét, és bár ennek ügyében más országok a pápai 
parancsnak engedelmeskednek, de Lajos országának főpapjai e tized befizetését és az alá-
juk vetett egyházi személyektől történő beszedését makacsul elhanyagolják. A pápa ezen 
engedetlenséget nem tűri el, ezért kéri Lajost: buzdítsa e főpapokat, hogy az apostoli pa-
rancsnak engedelmeskedjenek, miként tartoznak; vonja vissza egykori parancsát, hogy 
országában a jövedelmekből és jogokból az apostoli szék adószedőinek ne adózzanak (ami 
ügyében a pápa írt a királynak); az adószedőknek ezen és más ügyekben adjon segítséget 
és támogatást. D. Avinione, II. Kal. Mart., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
K.: Theiner II. 60. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 109. alapján.) 
 
 
146. 1364. márc. 1. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Latk-i Miklós fiai: Tamás, Péter és János nevében, hogy 
a Trinchin megyei Latk birtokon levő részükön szükség van a bejárásra és a határjelek eme-
lésére. Ezért az uralkodó utasítja a nyitrai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Ponya fia: Gergely v. Moyteh-i Baska fia: Miklós v. Péter fia: Tamás királyi ember e birtok-
részt a szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, a szükséges helyeken a 
régi határjelek mellé újakat emelve, és mások birtokjogaitól így elkülönítve hagyja Miklós 
fiainak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Miklós fiai ellen a 
királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, f. VI. 
an. Letare, a. d. 1364. 
 
Á.: a 187. számú oklevélben.  
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147. 1364. (márc. 2. v. utána) 
Herman Lypcza-i plébános, Lyptow-i alesperes igazolja, hogy az ő, valamint papok és 
nemesek színe előtt Jakow fia: Péter, Lubelaw-i nemes kifizetett a fivére (frater), László 
özvegye (Márk felesége, Gode leánya): Margit jegyajándékáért és hitbéréért 7 forintot, 
mégpedig jan. 13-án (oct. Epiph. d.) 3, márc. 2-án (sab. an. Letare) pedig 4 forintot az asszony 
jelenlétében annak férjének: Márknak. Erről a plébános pecsétjével ellátott oklevelet bocsát 
ki Péternek. A. d. 1364. 
 
E.: Dl. 64 823. (Fejérpataky cs. lt. 7.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredéke.  
R.: Bónis, SZR. 1306. szám. 
 
 
148. [1364. márc. 2.] 
A krétai érsek és [Péter] ciprusi király kancellárja [I. Lajos] királynak (U): mivel az a hír 
járja, hogy Lajos mindig is lelkületet táplált a keresztény hit felemelésére és a hitetlenek 
eltörlésére, [Péter] pedig reménnyel van Lajos felé a szent hadjárat (sanctum passagium) 
ügyében, ezért tájékoztatják, mi történt eddig az ügyben: amikor a ciprusi király elérte a 
lombardiai békét, kinyilvánította, hogy Velencébe megy áprilisban 2000 válogatott lovaggal, 
ezért az érsek és a kancellár a velencei dózse elé járulva kérték a pápa és [Péter] részéről: 
hogy gondoskodjanak arról, hogy e sereg hajókat kapjon a hadjáratra való átkelésre [Péter] 
költségén. A dózse és Velence pedig nem csak hogy beleegyeztek a kérésbe, hanem meg-
ígérték, hogy a 2000 lovas felét átszállítják hajóikkal ellenszolgáltatás nélkül, a sereg másik 
felét pedig kihajózzák az érsek és a kancellár tetszése szerint, akiknek megengedték, hogy 
[Péter] és a vele tartó bárók érdekében Velencében felfegyverezzenek 4 gályát. Mivel ezen 
odaadó felajánlás az egész ügy alapzata, az oklevél kiadói biztosak abban, hogy e szent 
ügyet a pápa, Lajos és minden keresztény fejedelem elfogadja. A ciprusi király meglátogatja 
majd Lajost, akinek erről és más ügyekről részletesen beszámol, de az érsek és a kancellár 
minderről előzesetesn is tájékoztatják Lajost, hogy annak földjen és vizein e hadjárat seregei 
tudjanak majd élelmet találni a pénzükért. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 608–609. (A Liber secretorum c. velencei államkönyv alapján, 

ezen dátummal.) 
 
 
149. 1364. márc. 3. Zágráb 
[I.] Lajos király 1364. márc. 3-án (in domin. Letare, a. d. 1364.) Zagrabia-ban kiadott nyílt 
oklevelében András néhai erdélyi vajda, valamint annak fia: György mester hű szolgálataiért 
– amiket utóbbi az apja halála után gyermekként (etas tenera) magára hagyatva a lehetőségei 
szerint teljesített – Ilona nemes asszonyt, György feleségét, Nadan-i Miklós fia János leányát 
királyi kegyességből és speciális kegyből apja, a férfiörökös nélkül elhunyt János az ország 
bármely megyéjében is levő összes birtokában és birtokrészében, főleg Nadan és Gyarmath 
birtokokban János valós örökösévé és törvényes leszármazottjává téve fiúsította (veluti 
filium …. institisset et creasset preficiendo), és János minden birtokát, birtokrészét és ezek 
tartozékait Ilonának, általa Györgynek és örököseiknek örökjogába adta (in perpetuam 
ascripsisset hereditatem), más jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. máj. 28. Dl. 74 576. (Nadányi cs. lt. 4.) 
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150. 1364. márc. 3. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Noghmihal-i Lőrinc fia: László, hogy az Vngh megyei 
Woynatinatyba nevű birtoka határain belül fekvő, Miklós fia: János által elfoglalt birtok-
rész az övé teljes joggal, és szüksége van annak visszavételére (recaptivacio) és számára 
történő iktatására. Ezért az uralkodó utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúsá-
gukat, akivel Nempti-i Zochik v. a fia: Jakab v. Tyba-i Mihály fia: András királyi embert e 
birtokrészt a szomszédok jelenlétében vegye vissza László joga nevében, és mások birtok-
jogaitól határokkal elkülönítve iktassa Lászlónak örök birtoklára, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze László ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vissegrad, in domin. Letare, a. d. 1364. 
 
Á.: a 206. számú oklevélben.  
K.: Sztáray I. 333. (Á.-ban.) 
 
 
151. 1364. márc. 3. Zágráb 
István zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa kinyilvánítja, hogy amikor Péter fia 
Fülöp fia: Miklós, és Kamarcha-i ezen Péter fia Máté fiai: Peteu és Tamás elpanaszolták a 
királynak, hogy néhai Myrsa fiai: Iwan és Iwachyn, ezen Iwan fiai: Hector és János és ezen 
János fia: András Othna, Orbona és Mosyna nevű Cris megyei birtokait Tamás fiai: Péter 
zágrábi főesperes és Endrey mint örökös nélkül elhunyt emberek birtokait a királytól 
adományul kérték, pedig ezek őhozzájuk tartoznak, a király a panasz alapján Tamás fiait 
okleveleikkel együtt márc. 1-jére (f. VI. an. Letare) a jelenléte elé idéztetve a pert Miklós 
esztergomi érsek, Miklós nádor, Bubek György mester, István vikárius és az ország más 
procer-ei bíróságára bízta, akik amikor a kitűzött napon végső döntés meghozatalára össze-
ültek, a felek kérték tőlük a megegyezés lehetőségét, amit megkapva egyrészről Péter fia 
Fülöp fia: Miklós és ezen Péter fia Máté fiai: Peteu és Tamás, másrészről Tamás fiai: Péter 
főesperes és Endrey megjelentek Miklós érsek, Miklós nádor, György mester, István vikárius 
és az ország procer-ei előtt, és előbbiek elmondták, hogy mivel felismerték megtekintve Péter 
főesperes és Endrey okleveleit, hogy Othna, Orbona és Mosyna birtokok, amikben ők 
maguknak jogot reméltek szerezni, inkább Tamás fiaihoz tartoznak a mondott királyi adomány 
címén, semmint hozzájuk, ezért e birtokokat minden hasznukkal, bevételükkel és tartozékukkal 
a Tamás fiai okleveleiben szereplő régi határok alatt Péter főesperesnek, Endrey-nek és 
utóbbi örököseinek visszaadták a királyi adománynak megfelelően és azzal egyetértve, 
elálltak minden pertől és követeléstől e birtokok ügyében, azok összes jogát és tulajdonát 
Tamás fiaira ruházták, önmagukra és utódaikra e birtokok további követelése ügyében 
örök hallgatást kiróva. Ezenfelül Miklós és Máté fiai vállalták, hogy a mondott birtokok 
határain belül fekvő, általuk elzálogosított birtokrészeket Tamás fiainak visszaadják, miután 
megkapták tőlük a teljes zálogösszeget, és ha e birtokrészeket másoknak zálogosították el, 
tőlük Tamás fiai ezeket a megfelelő összegért az ő ellentmondásuk ellenére is kiválthatják. 
Viszonzásul Tamás fiai megengedték Miklósnak és Máté fiainak, hogy a Mosyna birtokon 
a Mosyna nevű hegyen levő vásárolt szőlőt használják, úgy, hogy ha Tamás fiai ezzel azonos 
értékű szőlőt vásárolnak a csázmai előhegyen (in promonthorio Chasmensi), v. a Garygh-i 
districtus-ban, v. máshol Miklós és Máté fiai választásának megfelelően, azt átadják nekik 
cserébe e szőlőjükért, ha pedig Tamás fiai nem találnak azzal azonos értékű szőlőt, akkor 
mondott szőlőjüket Miklós és Máté fiai a mások földjén szőlőket bíró nemesek módja, 
szokása és hegyvám-fizetése szerint tarthatják. Erről a püspök (Miklós érsek, Miklós nádor 
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és György mester tanácsával és egyetértésével) vikáriátusa függőpecsétjével megerősített 
oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, 3. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 34 105. (NRA. 647. 40.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 340–342. 
R.: Halász É., Szlavón 286. szám. 
 
 
152. 1364. márc. 3. 
A vasvári káptalan tudatja, hogy mivel az Ilmulch nevű birtokuk perére nincs pénzük 
(pecunia et expensis nimium indigamur), ezért közös akarattal egyházuk Pyzd nevű Vasvár 
megyei birtokát, ami Makua-i Márk fia: Petheu mester Saar nevű birtoka szomszédságában 
van, minden tartozékkal Petheu mesternek 5 márka széles bécsi dénár készpénzért (minden 
márkát 10 pensa-val számolva) jelen oklevél kiadásától a 7. évfordulóig, vagyis 6 teljes 
évre (ad 7. revolucionem annualem vicelicet ad 6 annos integros) elzálogosítják használatra. 
A birtokot addig nem válthatják vissza, de a 6 teljes év elteltével bármikor megtehetik, 
amikor csak tudják, ezen 5 márka széles bécsi (és nem másféle) dénárért (minden márkát 
szintén 10 pensa-val számolva). Erről a káptalan nyílt oklevelet bocsát ki Petheu mesternek. 
D. in domin. Letare, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 699. (Festetics cs. lt. Vas 56.) Hátlapján későbbi középkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
153. 1364. márc. 4.  
A fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza kereszteseinek konventje jelenti 
[I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva Bubek István comes országbíró döntéshozó okle-
velét, febr. 28-án (die medii Quadr. scilicet f. IV.) a felperes László veszprémi püspök 
részére Wrs-i Mihály fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul káplánjukat: Kelemen 
papot, Monizlou fia Monizlou fia: György, Beke fia: Pál és az országbíró oklevelében 
megnevezett egyéb Monizlou-i nemesek, alperesek részére pedig Hene-i Salamon fia: János 
királyi emberrel káplánukat: Adorján papot birtokbejárásra és -becslésre. A felek és a 
szomszédok jelenlétében először a püspök mutatása szerint Monizlou birtokot így járták be 
(a püspök azt mutatta meg, szerinte hol vannak az ő és egyháza határjelei): Monizlou faluval 
szemben kelet felé egy [hegy tetején egy régi vár] helye mellett fákhoz halmozott két földjel 
egyike; Gepw; szöglet, ahol egykor e nemesek szőlőt birtokoltak; nagy út; 2 út között egy 
kövekkel halmozott kis domb mint határjel; hegyen tölgyfa mint határjel; köves ösvénynél 
egy hegyen 2 határjel egyike, és azután a sok hó miatt (propter maxime nivis copiositatem) 
nem látták jól a püspök határjeleit, amiknek e nemesek ellentmondtak. Ezután ismét 
Monizlou birtokra mentek mindannyian, és azt az alperes nemesek mutatása alapján így 
járták be azok saját határjelei szerint: a püspök által mutatott első határjeltől észak felé egy 
hegy lejtőjén kő-határjel; kövekkel halmozott két, Hatarfa nevű fa egyike mint határjelük; 
kis új erdőnél 2 határjel, amiket a püspök egyházának jobbágyai leromboltak; hegyen 
Kwmel (dict.) kő mint határjel; kútnál 1 sarok-határjel; Arwkfew nevű árok, ahol 2 föld-
határjelük volt, amiket a püspök jobbágyai tönkretettek; hegyen egy wlgariter dict. Gepw-nél 
2 föld-határjel, az egyikben egy körtefa, a másikban kis tölgyfák; majd e nemesek azt 
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mondták, még számos határjelük van, de ezekhez a királyi és konventi emberek a rossz 
időjárás miatt (propter temporis [importunitatem]) nem tudtak odamenni; még 3 határjelről 
(ezekből 2 fa, az egyik Hatarfa, a másik kövekkel halmozott; a harmadik kő-határjel ezen 
hegyen) mondták, hogy az övéké, de ennek a püspök ellentmondott. Mivel sem a püspök, 
sem e nemesek által mutatott határjelek nem látszódtak megfelelően a nagy hó miatt és 
ezért a határok megmutatásában a felek nem értettek egyet, ezért a királyi emberek a felek 
közötti bejárt vitás földrészt, szemmel megtekintve annak minőségét, mennyiségét, hasznát 
és értékét, fogott bírókkal 2,5 ekényire becsülték. D. 6. die diei reambulacionis et metarum 
ostensionis, a. d. 1364. 
 
E.: 1. ZML. Mohács előtti oklevelek 12. (Df. 253 839.) Helyenként hiányos és fakult. Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés (….ad oct. fe. B. Georgii mart. …), valamint 
mandorla alakú zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: [lehúzva:] …filiorum Egidii et 
filiorum Nicolai et filiorum Johannis…; in oct. S. Mychaelis ad oct. OO. SS. pro in 
causam attracto Blasius filius Petri de Vrs, Ladizlaus de Kal, Johannes filius Salamonis 
de Hene, Johannes filius Nicolai de Kal, Stephanus de Echyr, Stephanus filius 
Dominici de Hene, Dominicus de Kapuch. Ex in Nicolaus filius Simonis pro se 
personaliter, pro aliis vero cum Vesprimiensis solvit nobis. 
2. VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. Metales 12. (Df. 230 028.) Erősen foltos és hiányos. 
Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Eltérő névalakjai: Arukfew, Gepew. 

Má.: E. 1.-el azonos jelzet alatt, újkori. A kiegészítések innen valók. 
 
 
154. [1364. márc. 4.] 
[A velencei tanács] meghagyja notarius-ának: menjen a krétai érsekhez és a ciprusi király 
kancellárjához, és sürgesse őket, hogy írjanak Magyaro. (H) királyának (akinek sok olyan 
földje és tengerparti helye van, amiken seregek átkelnének), hogy gondoskodjon élelemről, 
amit az e földeken átkelő seregek a pénzükért megkaphatnak. 
 
K.: Ljubić IV. 64. (Secreta consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján, e dátummal.) 
 
 
155. 1364. márc. 5. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy mivel számára szerfelett kedvező időben Wlkozlow fia: Latk a boszniai (regnum 
Boznense) Cluch nevű várat minden tartozékával önként átadta neki, és ezáltal a királyi 
felségnek és a Szent Koronának hódolatot mutatott, ezért Latk jószándékát viszonozva 
(habár Cluch vár a királyé volt) Lajos cserébe a szlavóniai (regnum nostrum Sclauonie) 
Borsonowch királyi várat Zenthomas (ahol Szt. Tamás apostol-egyház van), Zobochyna 
(ahol Szt. János evangélista-egyház van) és a Kotonya folyó melletti Kotonya (ahol 
Mindenszentek-egyház van) nevű falvakkal és mindezek haszonvételeivel (vámok, jöve-
delmek, halászóhelyek, vizek, Gay nevű erdők, rétek, kaszálók, malmok, malomhelyek, 
szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt földek), azon határok alatt, amikkel ezen vár 
eddig a király nevében őrizve volt, Latk-nak, a fiainak és örököseiknek adományozza örökjogú 
birtoklásra, ezen felül elengedi nekik királyi kegyességből (pietas, liberalitas regia) és speciális 
kegyből a nyestbőradókat (collectam seu exaccionem marturinarum), amikkel a 
Borsonowch várhoz tartozó emberek a királynak tartoztak, levéve teljesen a király, valamint 
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a bánok és a királyi officialis-ok kezét a nyestbőradók további beszedéséről. Lajos megígéri 
a maga és királyi leszármazottai nevében, hogy Latk-ot és utódait e vár és tartozékai ügyében 
megvédi, szavatolja és ezek békés tulajdonában megőrzi. Erről függő új kettőspecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. Mart., uralkodása 
23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos 
pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, 
Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 100 092. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bersanovc 4. 8. 246.) Hátlapján középkori 

kéztől: Nicolai filii Lathk, újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét vörös fonata. 
Á.: 1. a 607. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Borsonouch, Zobchyna. 

2. Csázmai kápt., 1468. aug. 31. Dl. 102 171. (Batthyány cs. lt. Misc. 104. 150.) Eddi-
giektől eltérő névalakjai: Lathk, Clwch, Borsonowcz, Zenthtomas, Zobochina, Konth. 

K.: E. Laszowski, Vjesnik 1905. 224–226; Smič. XIII. 364–366. (mindkettő máj. 5-i dátummal) 
 
 
156. 1364. márc. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Greben-i Punyk fia: Péter mester, a királyi aula lovagja (miles) bemutatta a Boszniában (in 
Wzura) elveszett nagypecsétjével ellátott, 1357. ápr. 6-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét, 
amiben Zamlacha birtokot a király Péternek és frater-ének: Lorand-nak visszaadta 
(restitucio). Kérésére a király ezen oklevelet átírja, annak tartalmával együtt királyi hatás-
körből Péternek, Lorand-nak és örököseiknek elfogadja és megerősíti, más jogának sérelme 
nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. 
Mart., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, László 
veszprémi, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, István testvér nyitrai, Tamás test-
vér szerémi, Péter boszniai, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: 1. Zsigmond király, 1408. márc. 8. Dl. 100 365. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 

Zamlacsa. 4. 4. 2.)  
2. Á. 1. > Miklós dalmát-horvát-szlavón bán, 1657. AHA. Diplomata latina 4. 67. (Df. 
230 437.) Újkori Má.-ban. 
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Tá.: Tallóci Matkó dalmát-horvát-szlavón bán, 1438. máj. 10. Dl. 100 545. (Batthyány cs. 
lt. Acta antiqua. Gereben 4. 1. 28.) 

K.: Smič. XIII. 342–343. 
R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 311. (Orsics cs. elenchus-a alapján.) 
 
 
157. 1364. márc. 5. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) óbudai polgára: Kosa kérésére a Hévízen (in Calidis Aquis) két malom 
között, a budai Szentlélek-ispotályos egyház mellett fekvő malomhelyet Kosa-nak és 
örököseinek adta, azzal a feltétellel, hogy febr. 22-től (a fe. Kath. Petri prox. preterito) 
kezdődően minden évben 3 garleta búzát v. búzalisztet kell adjanak a királynénak és óbudai 
várának, de abban az évben, amikor a malomnak házat v. malomköveket kell készíteni 
szerfelett nagy munkával és költségekkel, csak másfél garleta-nyit kell adniuk. Ha e termény 
v. liszt beszolgáltatásában hanyagok lennének, kétszeres büntetés sújtsa őket, és erre Kosa 
kötelezettséget vállalt. Erről a királyné nyílt oklevelet bocsát ki Kosa-nak és örököseinek. 
D. in Wyssegrad, f. III. p. Letare, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5289. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 21. 8.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések, vörös viaszú pecsét nyománál: commissio regine et relacio Nicolai 
filii Ladizlai. 

R.: Bakács, Pest m. 374. szám. 
 
 
158. 1364. márc. 5. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy Wyzlou-i Vörös 
(Rufus) László elpanaszolta a királynak, hogy amikor ő a társaival együtt 1361. okt. 22-én 
(f. VI. an. Demetrii, a. d. 1361.) a nádor és az országbíró előtti perei intézésére ment, 
Wepsen és Zenthgyurgh falvak között Zeredahel-i Ders fia Péter fia: Mihály mester és 
annak famulus-ai (Kukenes-i Kozma fia: János, Gyurk-i Peteu fiai: Pál és Miklós, 
Kukenes-i Fábián fia: Gál, Artan-i Iwan fia: János, Nogwagh-i Miklós fia Péter fia: Miklós, 
Chygeth-i Tyba fia Lőrinc fia: János, Zele fia Peteu fia: Domokos, Kyurtus-i László) 
hatalmaskodva, felfegyverkezve rátámadtak, őt életveszélyesen megsebesítették, megverték, 
a nála levő okleveleit, pénzét, fegyvereiet és 2 lovát tőle elvették; ezért ő Péter fia: Mihályt 
először a király parancsának megfelelően, másodjára és harmadjára pedig az országbíró 
döntése szerint különböző időpontokra a királyi jelenlét elé idéztette, de Mihály egyik idő-
pontban sem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, majd az ország régi, kipróbált 
szokásának megfelelően, mivel az idézéseket a megidézettek makacssága miatt 3 megyei 
vásáron történő kikiáltás kell kövesse (evocaciones iuridicas evocatorum contumacia 
exigente trine forenses sequi debent proclamaciones in 3 foris conprovincialibus) Mihályt 
kikiáltatta 1362. szept. 15-re (oct. Nat. B. virg., a. d. 1362.). Akkor megjelent egyrészről 
Vörös László, másrészről Mihály az országbíró előtt, aki amikor a felek között a jog erejé-
vel a perfolyamnak megfelelően igazságot akart tenni, ők kérték tőle a megegyezés lehető-
ségét, amit megkapva visszatértek és elmondták, hogy ezen perükben és az eddig közöttük 
történt egyéb jogtalanságokban és gonosztettekben Miklós esztergomi érsek, magnifici 
Konth Miklós nádor, az országbíró, János királyi tárnokmester, valamint Miklós fia: Miklós 
királynéi tárnokmester és számos más fogott nemes bíró elrendezésével úgy egyeztek meg, 
hogy Zeredahel-i Péter fia: Mihály Wyzlo-i László megsebzéséért, megveréséért és az 
általa eddig neki okozottakért 140 márkát (minden márkát 4 forinttal számolva) fizet az 
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országbíró előtt forintokban v. forgalomban levő dénárokban, mégpedig 40 márkát [1363.] 
jan. 13-án (oct. Epiph. d.), 50 márkát máj. 1-jén (oct. Georgii) és 50 márkát szept. 15-én 
(oct. Nat. virg. glor.), úgy, hogy ha Mihály az első kifizetést nem teljesíti, akkor annak 
kétszeresében, ha a másodikat elmulasztja, az akkor fizetendő összeg kétszeresében 
marasztalják el, ha pedig a harmadik kifizetést nem teljesíti, akkor az addig lerótt pénzt 
veszítse el, azt tekintsék meg nem fizetettnek, és Mihályt marasztalják el László vádjában. 
Az utolsó kifizetés napján, [1363.] szept. 15-én Mihály 50 márkát kifizetett Lászlónak az 
országbíró előtt és annak két oklevelével kinyilvánította, hogy ő felperesként a jobbágya, 
János hatalmaskodó elhurcolása és javai elvitele miatt Lászlóval 1360. jan. 13-án (oct. 
Epiph. d., a. eiusdem 1360.) perben volt, ami az országbíró ezen oklevelei szerint a bos-
nyákok elleni királyi had [1363.] aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re 
(ad quind. residencie regalis exercitus contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani 
prox. preteritas proclamate tunc instantes) lett halasztva, és magának igazságot kért ez 
ügyben László részéről, aki erre azt felelte, hogy ő Mihállyal az 1362. szept. 15-ig közöttük 
létrejött minden ügyükben az országbíró oklevelével megegyezett, egymást ezek kapcsán 
kölcsönösen nyugtatták, és bemutatta az országbíró [1362.] szept. 30-án (16. die oct. dict. 
fe. Nat. B. virg.) Wyssegrad-on kiadott egyezséglevelét, miszerint színe előtt Wyzlo-i Vörös 
(Rufus) László Zeredahel-i Péter fia: Mihállyal a fenti módon a köztük addig létrejött minden 
ügyben, jogtalanságban és gonosztettekben a mondott főpapok, bárók és az ország nemesei 
elrendezésével megegyeztek és egymást kölcsönösen nyugtatták. Ezen oklevél bemutatása 
és tartalmának elmagyarázása után ennek megfelelően László igazságot kért magának Mihály 
részéről a jog rendje szerint. Mivel tehát az országbíró ezen oklevelében foglaltak ellenére 
Mihály az egyezségük előtt létrejött perét László ellenében jogtalan és patvarkodó módon 
akarta viselni, emiatt az országbíró Mihályt patvarkodásban marasztalta el, majd a felek az 
ügyben kérték a megegyezés lehetőségét, amit megkaptak tőle, az országbíró pedig a vele 
ülésező bírótársaival – Miklós esztergomi érsek, László veszprémi és István nyitrai püspök, 
Kato bácsi és Pál Cybin-i prépost, magnifici Konth Miklós nádor (H),  a kunok bírája és 
János királyi tárnokmester, valamint Gelet fia: János mester, Mykch néhai bán fiai: István 
és Ákos mesterek, Móric fia: Simon mester, Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi 
comes, Jakab mester nádori prothonotarius és az ország számos más nemese – úgy döntött, 
hogy Mihály ezen ügyeiben a feje és személye megváltása érdekében (liberacio et 
expedicio capitis ac persone) a birtokait az osztályos atyafiai, rokonai és mások ellentmondása 
nélkül (át)adhatja. Majd egyrészről Wyzlo-i László és a fia: János, másrészről Zeredahel-i 
Péter fia: Mihály visszatértek az országbíró elé és elmondták, hogy a mondott és egyéb 
ügyeikben ezen főpapok, bárók és nemesek közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy Mihály 
a maga megváltásaként és mindezek elégtételeként a Symig megyei Walus nevű birtokát 
minden tartozékkal (erdők, rétek, berkek, malmok, az ottani vásár) Lászlónak, Jánosnak és 
örököseiknek adta, és vállalta, hogy e birtokot nov. 9-én (2. die oct. OO. SS.) a királyi és 
pécsi káptalani emberrel Lászlónak és Jánosnak iktatja, továbbá őket és örököseiket annak 
tulajdonában az örököseivel együtt megvédi, és ha mindezt nem teljesíti(k), akkor a mon-
dott patvarkodásban marasztalják el ő(ke)t. Walus birtokot Mihály Hasagh nevű birtokától 
így kell elkülöníteni: a Walus-i hospesek Hasagh felőli utolsó kertjétől egészen Mihály 
Hasagh birtokon levő jobbágya kertjéig mérőkötéllel (fune) mérjék ki, majd e föld Walus 
felőli felét Walus birtokhoz, a Hasagh felőli felét pedig Hasagh birtokhoz csatolják, határ-
jelekkel egymástól elkülönítve egy kelet felőli nagy úttól (ami Sybolth faluba visz) egy 
nyugat felőli másik nagy útig (ami Wyzlo faluba tart). László és János vállalták, hogy az 
ezen patvarkodásról kiadott okleveleiket Mihály és leszármazottai szégyenére (dedecus) 
nem mutatják be, csak ha őket Mihály, v. annak atyafiai v. örökösei Walus birtok okán 
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megtámadják és a pécsi káptalan elé idéztetnek, v. ha Lászlótól és Jánostól ezen okleveleket 
tolvajlással v. erőszakkal egyesek elveszik (és így tehát mások mutatják be ezeket 
Mihályék ellen); de ha László és János az előbbi okokat leszámítva ezen okleveleket Mihály 
v. örökösei ellenében bemutatják, ők is patvarkodás büntetésébe essenek. Megegyeztek, 
hogy a közöttük ezután felmerülő ügyekben, jogtalanságokban és gonosztettekben a felek 
egyike a másikat 32 napon belül a pécsi káptalan elé idézteti a káptalan emberével, majd a 
közöttük történtek kiderítésére a káptalan 2 emberét a helyszínre kell vezetniük, ami után a 
káptalan időpontot jelöl ki, mikor is a felek (az általuk egyenlő számban odavezetett és 
elfogadott) 4 fogott bíró és a pécsi káptalan 2 tanúsága előtt Pécs városban megjelennek, és 
amit e 6 személy dönt, el kell fogadják, s ha valamelyik fél mindebből nem teljesít valamit, 
a per kezdete előtt kifizetendő, bírói rész nélküli 30 márkában marasztalják el és a káptalan 
adjon ki minderről oklevelet. Mivel a mondott elrendezés szerint Mihály azt a királyi okle-
velet, aminek erejével Walus birtokon vásárt tartanak, Vörös Lászlónak és Jánosnak át kell 
adja, de Mihály azt állította, nem tudja, vajon ezen oklevél nála van-e v. sem, ezért az ország-
bíró meghagyta a felek beleegyezésével, hogy ha az oklevél Mihálynál van, akkor a birtok-
iktatás napján a királyi és káptalani emberek jelenlétében adja azt át Lászlónak és Jánosnak, 
ha pedig az oklevelet nem találja meg és nem tudja akkor átadni, [1364.] febr. 14-én (oct. 
diei Cinerum tunc venturis) jelenjen meg az országbíró előtt annak döntése elfogadására ez 
ügyben. Mivel a birtokiktatás megtekintésére és a határjelek emelésére királyi és káptalani 
emberek kiküldése volt szükséges, az országbíró levelében kérte a pécsi káptalant, hogy 
Kata-i Zwnyugh (dict.) András fia: Simonnal, a királyi kúriából speciálisan ez ügyben ki-
küldött királyi emberrel küldjék ki tanúságaikat, akik és a szomszédok jelenlétében Mihály 
nov. 9-én a birtokiktatást és határjel-emelést a fenti módon végezze el, majd a káptalan 
febr. 14-re a királynak tegyen jelentést. Akkor Vörös László a maga és fia: János nevében 
a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatta az országbírónak a káptalan királynak 
szóló, 1363. nov. 17-i jelentését (l. Anjou-oklt. XLVII. 573. szám), majd (miként a mondott 
egyezség idején is az országbíró más oklevele szerint) Mihály fentebb mondott famulus-ait 
mindezekről nyugtatva kérte az országbírót, hogy az iktatást privilegiális oklevelével erő-
sítse meg. István comes a káptalan jelentésének megfelelően (miszerint Walus birtokot a 
királyi és pécsi káptalani emberek határjelek elkülönítésével a mondott egyezségnek meg-
felelően Lászlónak és fiának: Jánosnak iktatták) Walus birtokot minden haszonvétellel, a 
vásárral és más tartozékokkal a mondott határok alatt Vörös Lászlónak, a fiának: Jánosnak 
és örököseinek hagyja, nem érintve mások jogait. Erről függőpecsétjével megerősített 
privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. in Wyssegrad, 21. die oct. diei Cinerum, a. d. 
1364. 
 
E.: Dl. 5262. (NRA. 1598. 26.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét 

és zöld-vörös fonata. 
R.: Szerdahelyiek 436–437.  
 
 
159. 1364. márc. 5.  [Zágr]áb 
[István] zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa [előtt] ………. 
és fivérei (frater carnalis): Péter, Tamás és Lőrinc nevében, …… Iwachyn fia: Jakab …… 
Pál bán (Ban dict.) fia: István még Mykch bán idején, amikor Cris megyét (comitatum 
Cris) …… jogtalanul, csalárdul elfoglalta …… elfoglalva tartja, továbbá Pál fia: István 
mindvégig, amíg a mondott …… az ő joguk sérelmére magának beszedette és ezzel nekik 
200 márka kárt …… az ezen …… birtokon levő Keresztelő Szt. János-egyházukat …….. 
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ezüstcsészéket, öveket  és más ezüsttárgyakat (clenodia) …… Jelsouch birtoknak a szintén 
Jelsouch-nak mondott ….. egy helyen ….. malmot építtetett, aminek vize megnyitása által 
…. tönkrementek és leszakadtak, ezen felül Pál fia: István az ispánsága mondott idején 
(predicto tempore comitatus sui) 6 ökröt ….. István nevű jobbágyukat ezen birtokukról ….. 
hatalmaskodva elvitetett. Ezért a vikárius kéri a ……., hogy Lukács fia János fia: Tamás v. 
Ruenicha-i Gergely fia: János v. …… vikáriusi ember tudja meg minderről ……. [D. 
Zagr]abie, f. III. p. Letare, a. d. 1364. 
 
Á.: a 185. számú oklevélben. Erősen hiányos. 
K.: Smič. XIII. 344. 
R.: Halász É., Szlavón 287. szám. 
 
 
1364. márc. 5. [! ∋: 1365. márc. 25.] 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelentése [I.] Lajos királynak (H). D. f. III. p. Letare, 
a. d. 1364. [! ∋: 1365.] 

 
Á.: a 391–392. számok közötti oklevélben.  
R.: Borsa I., LK. 1946. 58. (az évtévesztés indoklásával) 

 
 
160. 1364. márc. 6. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) István 
fia: Péter comes terrestris, Vubinus fia néhai Jaksa frater-e: Péter, Wlchyak fia: Lukács és 
Endre fia: Vid, zágrábmezei (Campus Zagrabiensis) nemes várjobbágyok a maguk, rokonaik 
és generacio-ik tagjai nevében bemutatták a Boszniában (in Wzura) elveszett nagypecsétjével 
ellátott, 1352. márc. 25-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVI. 236. 

szám) a kiváltságaikról (libertas). Kérésükre a király ezen oklevelet átírja, az abban foglalt 
kiváltságaikkal együtt királyi hatáskörből elfogadja és nekik és örököseiknek megerősíti 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., pridie Non. 
Mart., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, István zágrábi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Porona [!] zenggi 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Durazzoi Károly szlavón herceg, 1371. ápr. 27. HDA. Archivum communitatis 

nobilium de Turopolje. Diplomata et donationes 1. 86. (Df. 267 919.) 
K.: Smič. XIII. 348–350; Turopolje I. 77–78. 
 
 
161. 1364. márc. 7. 
A zágrábi káptalan tudatja, hogy megkapva [I.] Lajos király (H) nagypecsétes oklevelét 
Graduch, Gyamartina, Lucauicha, Grabrouazela és Chulach birtokok, a Mokuucha és 
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Grabrouazela birtokokon levő vámok, valamint a Glina folyón levő rév Zwdar (dict.) Simon 
mesternek és fivéreinek (frater uterinus) szóló iktatásáról, Pasa fia: András királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Pychur Pál mestert, akik márc. 2-án (sab. an. Letare) 
e birtokokra mentek a szomszédok összehívásával, aznap és a köv. két napon ott tartóz-
kodtak, és ellentmondó nem lévén mindezeket Simon mesternek és fivéreinek iktatták örök 
birtoklásra, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétes oklevelet bocsátanak ki. D. f. 
V. an. Judica, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5290. (NRA. 1539. 62.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre 

utaló plicatura. 
 
 
162. 1364. márc. 8.  
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancs-
levelének megfelelően (l. 108. szám) Beren-i Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul 
Miklós testvér papot, akik márc. 6-án (oct. diei medii Quadr.) a mondott fogott bírókhoz és 
a bácsi káptalan tanúságához mentek, és a királyi ember meghagyta királyi szóval, hogy a 
mondott perben nem fogottbírói döntéssel, hanem az ország régtől fogva kipróbált szoká-
sának megfelelően [IV.] Béla király privilegiális oklevelének erejével kell ítélkezni a királyi 
jelenlét előtt máj. 1-jén (oct. Georgii), a királyi kápolnaispán levelében szereplő bírságok 
(birsagia) ellenére is. D. f. VI. p. oct. prenotatas, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5286. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 17.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (…pro religiosis dominabus sanctimonialibus de Insula leporum 
contra Johannem filium Nicolai de Benchench, Ladizlaum et Jacobum filios suos…), 
középkori kéztől feljegyzés (Benchenc névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 

 
 
163. 1364. márc. 8.  
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva Bubek 
István comes országbíró 1 évre szóló, a Nyulak szigeti apácák érdekében kiadott oklevelét, 
kiküldték tanúságul Miklós testvér papot, akivel Beren-i Tamás királyi ember márc. 6-án 
(oct. diei medii Quadr.) Bechench birtokon Miklós fia: Jánost a birtok hasznai és termései 
további elvételétől, puszításától, valamint collecta-i per közbeni (lite pendente) beszedésétől 
tilalmazta az ország szokásának megfelelően. D. f. VI. p. oct. prenotatas, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5291. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 56. 16.) Papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (…contra Johannem Rufum…), valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
164. 1364. márc. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király az erdélyi (Albensis Transsilvane) káptalannak: Ilba fia: János, Aranyas-i 
székely az uralkodó és anyja, a királyné elé járulva bemutatott két oklevelet. A 
Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje privilegiális oklevele szerint 
Noglok-i Jakab fia: Mihály, amikor Magyaro.-ra (partes Hungarie) akart menni bizonyos 
szükségei miatt, Noglok birtok szomszédai jelenlétében ép testtel és elmével, majd másod-
jára betegsége során, bár beteg testtel, de ép elmével nemes férfiak és asszonyok előtt a 
Noglok-on levő birtokrészéről úgy végrendelkezett (miként György pap, a Noglok-i egyház 
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rector-a kezét az ottani egyház Boldogságos Szűz-oltárára helyezve számos nemes férfi és 
asszony jelenlétében János testvér papnak, a Clus-i monostor konventje ez ügyben kiküldött 
emberének megvallotta), hogy ott 7 részt Ilba fia: Jánosnak, Margit nemes asszonynak – 
Kilián fivére (germanus) András leányának –, valamint ezen János fiainak és örököseinek, 
egynyolcad részt pedig ezen András fia Péter leányának és ezen András leányának: Erzsébetnek, 
nemes asszonyoknak hagyott (legasset) (vér)rokonság okán, minden tartozékkal, a jogaik 
teljességével és tulajdonával örök birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Dénes erdélyi 
vajda, Zolnuk-i comes királynak szóló jelentése szerint pedig amikor a vajda az erdélyi 
(pars Transsilvana) nemeseknek, székelyeknek (siculi), szászoknak (saxones) és más, bár-
miféle helyzetű, állapotú és előmenetelű embereknek Tordán tartott közgyűlésén a király 
írásos parancsából megkérdezte a szolgabírókat, esküdt ülnököket és az erdélyi 7 megye 
nemeseit, ők hitükre, a királyi Szent Korona iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
megerősítették, hogy Noglok birtok András (a mondott asszonyok apja) fivére (frater): 
néhai Kilián vásárolt birtoka volt, aki az ő emlékezetük és tudtuk szerint Noglok birtok 
felét az erdélyi káptalanra, másik felét a fivérére, Andrásra hagyta. Az oklevelek bemu-
tatása után János elpanaszolta a királynak és anyjának, hogy Péter erdélyi alvajda őt, a 
mondott asszonyokat és a fiait zaklatja a Noglok-on levő, nekik adott birtokrészek miatt, és 
azokat jogtalanul elfoglalta. Mivel az ország bármely nemese a régtől fogva kipróbált szokás 
(lex) szerint a vásárlás címén hozzá került birtokait mind életében, mind holtában szabadon 
eladományozhatja és azokról végrendelkezhet, akinek csak akarja, ezért a király utasítja a 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Pold-i Jakab v. Chezteu-i Fudur (dict.) István 
v. frater-e: Péter litteratus, királyi ember a Noglok-on levő birtokrészeket a szomszédok 
jelenlétében iktassa Jánosnak, a fiainak és ezen asszonyoknak a mondott végrendelkezés 
(legacio) címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg a királyi jelenlét elé János, a fiai és az asszonyok ellenében, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, sab. an. Judica, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 30 392. (GYKOL. Centuriae. F. 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelö-

lés (…pro Johanne filio Ilba syculo de Aranyas et domina consorte ac filiis 
eiusdem…), valamint vörös viaszú zárópecsétnél: specialis commissio domine regine. 

Á.: Erdélyi káptalan, 1810. márc. 17. Ue. jelzet alatt. 
K.: Székely oklt. VIII. [= MTT. 28 (1934)] 29–32; Doc. Rom. Hist. XII. 231–234. (román 

fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 142., 217. és 264. szám. 
 
 
165. 1364. márc. 9.  
A nyitrai káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Pétert mindkét fél részére, 
akivel Elekch-i Tamás fia: András nádori ember márc. 6-án (oct. diei medii Quadr.) Miklós 
fia: István Gereb birtokon levő részére ment a szomszédok jelenlétében, és azt egyrészről 
Gereb-i Pál fia: Péterrel, másrészről Vste-i Messe fiaival: Andrással és Péterrel (akik 
Katich asszony, Péter fia Tamás özvegye és annak anyja: Klára asszony, Tomb fia Miklós 
özvegye érdekében jelentek meg a nádor ügyvédvalló levelével) bejárta régi határai mentén, 
és mások birtokjogaitól elkülönítve elfogultság és hamisság nélkül (odio timore vel favore 
relegatis absque scrupulo cuiuslibet falsitatis) fogott bírókkal (az egyéb embereket innen 
érintő jegyajándék, leánynegyed és más jogok nélkül) szemmel 4,5 márkára becsülte az 
ország szokása szerint. D. sab. an. domin. de Passione d., a. eiusdem 1364. 
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Á.: a 375. számú oklevélben. 
 
 
166. 1364. márc. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója az esztergomi káptalannak: színe 
előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Burgul (dict.) Mihály az ura, Konth 
Miklós nádor (H), a kunok bírája ügyvédvalló levelével a bosnyákok elleni királyi had 
[1363.] aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie 
exercitus regalis contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. preteritas 
proclamate) Tamás fiai: András, Tamás, Miklós és Simon, Berukzegh-i nemesek ellenében 
bemutatta a zobori konvent királynak szóló jelentését (ami átírta az uralkodó 2 parancslevelét: 
a konventnek írt iktattató levelét, ill. a Bereukzegh-i nemeseknek és a nádor Galgolch nevű 
birtokával szomszédos más nemeseknek szóló levelét), állítva, hogy ez tartalmazza a nádor 
Berukzegh-i nemesek elleni keresetét. Eszerint amikor a nádor képviselője István nyitrai 
püspökkel, az uralkodó által speciálisan kiküldött királyi emberrel 1363. jan. 22-én (domin. 
p. Fabiani et Sebastiani anno prox. transacto) és István testvérrel, a zobori konvent tanúsá-
gával Galgolch birtokra ment a szomszédok, főleg Berukzegh-i Tamás fiai jelenlétében, és 
azt mind a nádor határokat tartalmazó oklevelei, mind e Berukzegh-i nemesek oklevelei 
alapján (amiket mindkét fél be kellett mutasson a király mondott parancsleveleinek megfe-
lelően, mivel a király e nemesek fáradtságait és költségeit kímélni akarta) be akarta járni, 
és mások birtokjogaitól a régi határjelek mentén a szükséges helyeken újakat emelve elkü-
löníteni és a nádornak iktattatni akarta, Berukzegh-i András és Tamás a maguk és fivéreik: 
Miklós és Simon nevében a királyi parancs ellenére nem akarták bemutatni a határokat 
tartalmazó okleveleiket, de Galgolch birtok határ-elkülönítésével sem értettek egyet, ezért 
a nádor ellenében Tamás ezen fiait okleveleikkel együtt febr. 9-re (oct. Purif. B. virg.) a 
királyi és konventi ember a királyi jelenlét elé idézték. Mihály képviselő ezután ellent-
mondásuk okát és okleveleik bemutatását kérte Tamás fiaitól, mire András a maga és fivérei 
nevében a zobori konvent ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy ezen okleveleiket nem 
akkor, hanem későbbi időpontban mutatják be, ezért az országbíró a bárókkal és az ország 
vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy a Berukzegh-i nemesek nov. 18-án (oct. Martini) 
mutassák be színe előtt ezen okleveleiket a nádor ellenében (aki saját okleveleit szintén 
hozza majd elő). Onnan az oklevélbemutatás a felek akaratából az országbíró perhalasztó 
oklevelével [1364.] febr. 28-ra lett kitűzve, mikor is az országbíró a főpapokkal és bárókkal 
bírói székében ülvén István litteratus és Burgul (dict.) Mihály (a nádor nevében annak 
ügyvédvalló levelével) kérésére Tamás fiai: András, Tamás és Simon személyesen, fivérük: 
Miklós nevében pedig Cheglyz-i Vörös (Rufus) Ábrahám fia: János a zobori konvent ügyvéd-
valló levelével bemutattak két privilegiális (itt átírt) oklevelet: 1) A nyitrai káptalan 1296. 
dec. 21-i oklevelét, miszerint színük előtt Janus fia: Péter comes Vasard-i nemes a maga és 
fiai: Miklós, Tibor és János nevében a Cyka nevű néhai várnép (castrensis) Zuk nevű föld-
jét, amit Péter comes-nek a socere-e: József comes adott, Vörös (Rufus) Ábrahám comes-
nek eladta 12 márka széles dénárért, átadva neki [IV.] Béla király privilégiumát, amivel e 
földet József comes birtokolta. 2) A nyitrai káptalan 1295. évi oklevelét, miszerint Menolth 
fia: Vörös (Rufus) Ábrahám és Wyda fia: Simon kérésére Szentivánföld (terra S. Johannis 
Bapt.) nevű örökjogú birtokuk felosztásának megtekintésére kiküldték Farkas mester olvasó-
kanonokot; az osztály során a föld Vagh folyó felőli része Simonnak és fiainak, a Duduagh 
folyó felőli Ábrahámnak és örököseinek jutott, és Been birtokot is Ábrahámnak hagyták, 
aki ezért a Keresztelő Szt. János-egyháznál egy telekhelyet adott Simonnak (az oklevél a 
határokat is tartalmazta). Bemutatták továbbá [IV.] Béla király mondott oklevelét is. 
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Mindezeket elolvasva és a feleknek elmagyarázva (expositis) amikor az országbíró meg-
kérdezte Tamás ezen fiait és fivérük, Miklós képviselőjét: Jánost, hogy ezen vásárolt 
Zeegh föld és Szentivánfölde 2 különböző, vagy 1 azonos föld-e, Zeegh a nyitrai káptalan 
privilegiális oklevelében szereplő határok között fekszik-e v. sem, és vannak-e még oklevele-
ik, amikkel jogaikat Galgouch birtoktól elkülönítették, ill. amikkel Zeegh földet Ábrahám 
nekik adta, ők azt felelték, hogy határt tartalmazó több oklevelük nincs, de van olyan, amivel 
Ábrahámtól Zeegh föld hozzájuk került, s ha ezt meg tudják találni, bemutatják az ország-
bíró előtt, Zeegh föld nem azonos Szentjánosföldével, attól el van különítve és a nyitrai 
káptalan privilegiális oklevelében levő határokon kívül fekszik. Ezután a nádor képviselői 
azt állították, hogy Szentivánfölde és Zeegh egy és azonos föld, a nyitrai káptalan mondott 
osztálylevelét pedig két okból sem jogos módon bocsátották ki: egyrészt az oklevél újonnan 
lett megpecsételve, ami látszik a pecsét viaszán, másrészt ezen oklevél a mondott adás-
vételi oklevél előtt 1 évvel lett kibocsátva. Majd bemutatták [I.] Lajos király 1349. évi nyílt 
oklevelét, amiben  a Nyitra megyei Galgouch birtokot minden haszonvétellel régi határai 
alatt néhai Tót (Sclavus) Lőrinc mester fiának: Miklós mesternek, királyi pohárnokmesternek, 
nyitrai, vasvári, Suprun-i, barsi és Warosd-i comes-nek adta hű szolgálataiért (l. Anjou-

oklt. XXXIII. 878. szám), valamint [V.] István király 1272. évi privilegiális oklevelét, mi-
szerint a király Galgouch birtokot Aba fia: Abának adta szolgálataiért és azt tartozékaival 
együtt a királyi ember a nyitrai káptalan tanúsága jelenlétében ellentmondó nélkül iktatta 
Abának a privilégiumban levő határok alatt. A bemutatott okleveleket elolvasva és a felek 
előadásait meghallgatva az országbíró a főpapokkal és bárókkal (Miklós esztergomi érsek, 
István nyitrai és Domokos csanádi püspök, Katho bácsi prépost, magnifici János királyi 
tárnokmester és Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómester, valamint Lachk fiai: Miklós 
és Pál mesterek) együtt meghagyta, hogy a királyi emberek az esztergomi káptalan tanúságaival 
ápr. 11-én (f. V. p. quind. Passce) és más alkalmas napokon menjenek a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében Galgolch birtokra és Szentivánföldére, utóbbit a nyitrai 
káptalan mondott osztálylevelében levő határok szerint járják be, nézzék meg, vajon Zeegh 
vásárolt föld e határokon belül v. kívül fekszik, és Zeegh és Szentivánfölde 1 és azonos 
föld-e, avagy el vannak különítve; ezután járják be Galgouch birtokot a Berukzegh-i nemesek 
felől az [V.] István király privilégiumában (amit a nádor képviselője ott eredetiben mutasson 
be) levő határok szerint, ha a határjeleket jól láthatóan meg tudják találni, ha pedig nem, 
akkor a nádor képviselője mutatása alapján (nem eltérve a privilégiumban foglaltaktól), 
ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, majd a bejárás után Galgouch birtokot 
hagyják a nádornak örök birtoklásra, Tamás fiai ellentmondása ellenére is, az egyéb 
ellentmondókat pedig idézzék a nádor ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. 
Georgii); majd nézzék meg, hogy Galgouch birtokból a nyitrai káptalan mondott oklevelében 
levő határok mennyi földet tartalmaznak (vagyis amely föld az István király privilégiumában 
szereplő határok közt marad), és azt a földet fogott bírókkal együtt becsüljék fel az ország 
szokása szerint, megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét. Ezért az ország-
bíró kéri az esztergomi káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel István országbírói 
prothonotarius (a felperes nádor részére), ill. István nyitrai püspök (az alperes nemesek 
részére), a királyi kúriából speciálisan kiküldött királyi emberek és Pál Cybinium-i prépost 
(akit a királyné küld oda speciálisan) ápr. 11-én menjenek a felek v. képviselőik és a szom-
szédok jelenlétében Galgouch birtokra és Szentivánföldre, mindezeket végezzék el István 
comes bírói meghagyásának megfelelően, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést máj. 
1-jére, mikor is Tamás fiai az országbíró előtt mutassák be oklevelüket, amivel Zeeg földet 
Vörös Ábrahám nekik adta, és ugyanekkor István comes a mondott privilegiális oklevél 
kérdésében is döntést hoz majd. D. in Vyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5165. (NRA. 215. 440.) Papír. Hátlapján azonos (Berekzuk névalakkal) és újkori 
kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
167. 1364. márc. 11. 
A pozsonyi káptalan előtt megvallotta Zemch-i néhai Rumul kiskorú leánya (puella … in 
tenera etate): Erzsébet – akinek terhét és bírságát az anyja fivére (frater uterinus), Raro-i 
Pál fia: a jelenlévő Rustar (dict.) Henrik vállalta magára –, hogy a Zemch faluban és azon 
kívül levő örökjogú birtokait eladta Jakus-nak, Pozsony város bírójának és általa örököseinek 
22 font (libra) dénárért (minden fontot 6 pensa-val számolva). Henrik pedig kötelezte 
magát és örököseit, hogy Jakus-t és örököseit ennek okán megvédik és szavatolják. Erről a 
káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. Judica, a. d. 
1364. Arenga. 
 
E.: Dl. 86 781. (Esterházy cs. tatai lt. Sempte 2. 2.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegje-

lölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1367. febr. 22. Dl. 86 782. (Uo. 2. 3.) Eltérő névalakja: Reumul. 
 
 
168. 1364. márc. 11.  
Heinrich der Ruster, Lipót (Leutold [von Stadeck]) ausztriai marsall (marschalicher her in 
Osterreich) szolgája (dyener) kinyilvánítja, hogy a Jakab (Jacob) pozsonyi bíró és a néhai 
Rumhart von Wartberg közötti korábbi szerződés szerint utóbbi tartozik a bírónak a 
Magyarországon (in dem land cze Ungern) érvényes és bevett pénzben értendő 62 fontnyi 
(phunt) dénárral, amiért Rumhart lekötötte a bíró számára a Wartberg-ben lévő udvarát 
(hof), minden tartozékával együtt. Ruster elismeri továbbá, hogy ezt követően Jakab bíró 
22 font (phunt) dénárt kölcsönzött számára is, és ha ezen összeg kapcsán a bírónak v. örö-
köseinek bármilyen kára származna, azt Ruster v. örökösei megtérítik számukra, amire az 
Ausztria (cze Osterreich) területén és máshol lévő ingó és ingatlan vagyonával vállal fele-
lősséget. Az oklevélre Ruster és kérésére Heinrich von Jedendorf a saját pecsétjüket füg-
gesztik fel. Der prief ist gegeben, do man czalt von Christes gebürd 1364. Jar dez nesten 
mantags vor dem palm tag. 
 
E.: Df. 241 339. (AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek. 3259.) Két 

függőpecsét.  
R.: AMB. Inventár 213. szám.  

                    Skorka Renáta 
 
 
169. 1364. márc. 11. 
1364., die XI. Mart. A velencei tanács határozata. Laurencius Celsi velencei dózse bízza 
meg egy notarius-át, aki menjen Lajos aquileiai pátriárkához és adja neki elő: a dózse meg-
tudta a pápai kúriából, miszerint Magyaro. (H) királya kérte a pápa engedélyét, hogy a 
pátriárka átengedje neki éves census-ért Istria-t; a pápa és a kúria azonban nem akarják ezt 
megengedni, hanem halogatják, mondván, hogy tájékozódni akarnak. Ez, amennyiben 
megvalósul, az aquileiai egyházat tönkretenné, szolgaságba vetné, és nagy veszély lenne 
Velence helyzetére is. A pátriárka küldjön mihamarabb egy titkárt a kúriába, hogy tájékoz-
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tassa a pápát és a kardinálisokat e veszélyről, ami mindebből neki és aquileiai egyházának, 
sőt a római egyháznak is származna, és ennek megakadályozására említsen meg minden 
olyan, számára és egyházának hasznos egyezményt, amiket Velencével kötött, és azt a 
kedvezést is, amit eddig Velencétől kapott egyháza megőrzésére. A nuncius hallgassa meg 
a pátriárka válaszát, majd térjen vissza Velencébe. 
 
K.: Ljubić IV. 64–65. (Secreta collegii c. velencei államkönyv alapján. 141.) 
 
 
170. [1364.] márc. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): az uralkodó követe, jelen oklevél bemutatója, 
János gurki (Gurcensis), egykori knini püspök a pápánál és a római szentegyház 
kardinálisainál kiállt János brixeni (Brixinensis), egykori gurki püspök, [IV.] Rudolf osztrák 
herceg kancellárja passaui (Pataviensis) egyházba való áthelyezése érdekében (amiről a 
pápának Lajos is írt). Mivel ezen electus a passaui egyházba alkalmasnak találtatott, a pápa 
János korábbi gurki püspököt a brixeni egyházba, János korábbi knini püspököt a gurki 
egyházba helyezi át a király és a herceg megfontolásából. D. Avinione, IV. Id. Mart., pápa-
sága 2. évében. [1364.] Ugyanígy Rudolf osztrák hercegnek. 
 
K.: Theiner II. 60. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 135. alapján.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 69. (1354-es évvel) 
 
 
171. [1364.] márc. 12. Avignon 
[V. Orbán pápától] kérte nimwegeni (Novimagium) Conradus Pucteri, münsteri 
(Monasteriensis) prebendarius kanonok, aki a pápai kamara feladataiban kétszer volt 
Magyaro.-n (U) és Lengyelo.-ban (P), testének veszélyeit, javainak ellopását és kirablását 
elviselve, hogy biztosítsa neki a mainzi (Maguntina) egyház megüresedett kanonokságát és 
prebendáját. A pápa a kérést jóváhagyja, de a münsteri prebendáról mondjon le. D. 
Avinione, IV. Id. Mart., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Mon. Pol. Vat. III. 425. (ASV. Reg. Suppl. Vol. 40. fol. 39r. alapján); Rábik, Reg. Suppl. 

266. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 41. fol. 39r. alapján; a fejregesztában ápr. 26-i, a tex-
tusban viszont IV. Kal. Mart. dátummal.) 

 
 
172. 1364. márc. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Gereben-i 
Panyk fia: Péter mester, a királyi aula lovagja (miles) a maga és fivére (uterinus frater): Lorand 
nevében bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1362. júl. 15-i, 
gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVI. 348. szám). Kérésére Lajos ezen oklevelet 
átírja, az abban foglalt királyi keggyel együtt királyi hatáskörből elfogadja, és Péternek, Lorand-
nak és örököseiknek megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., III. Id. Mart., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin 
spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, 
László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
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testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtón-
álló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Czobor Imre nádori helytartó, 1578. ápr. 5. Dl. 100 093. (Batthyány cs. lt. Acta 

antiqua. Gereben 4. 2. 70.) 
 
 
173. 1364. márc. 13. Szentimre 
Péter erdélyi alvajdának elmondta Zalasd-i Musad fia: László, hogy a Huniad megyei 
Zalasd nevű birtokán szükség van a bejárásra és új határjelek emelésére. Ezért az alvajda 
kéri az erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Losad-i László v. Bohtur-i 
István alvajdai ember Zalasd birtokot a szomszédok összehívásával járja be régi határai 
mentén, ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól elkülönítve 
hagyja Lászlónak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat 
idézze meg az alvajda elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in S. Emrico, quind. diei 
medii Quadr., a. d. 1364. 
 
Á.: a 230. számú oklevélben.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 265. szám. 
 
 
174. 1364. márc. 14.  
Bubeek István comes országbíró 1364. márc. 14-én (6. die 8. diei sab. p. diem medii Quadr., 
a. d. 1364.) kiadott privilegiális oklevele szerint amikor a felperes óbudai Boldogságos Szűz-
kolostor apácái, ill. Vata-i Miklós fiai: Illés és János alperesek között Vyuasar birtok ügyé-
ben per jött létre színe előtt, János a maga és fivére: Illés nevében bemutatta a pozsonyi káp-
talan 2 oklevelét: ezek szerint először Vyuasar birtokot minden tartozékkal Kupe fiai: 
Kumpurd, Mihály és Both 37 márkáért eladták a káptalan előtt Péternek, majd utóbb e birtokot 
Ogya-i Andych (ezen Péter fia) Elyasvata-i Miklós fiainak: Illésnek és Jánosnak hű szolgála-
taikért és 30 márka széles bécsi dénárért örökre (el)adta, átadva nekik a birtokról szóló okle-
veleket. Mivel László litteratus, az apácák képviselője e káptalani oklevelek tartalmával nem 
szállt szembe, ezért az országbíró Vyuasar birtokot Illésnek és Jánosnak ítélte, és azt a királyi 
emberrel és a pozsonyi káptalan tanúságával nekik iktattatta. 
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1376. márc. 5. Dl. 6321. (Acta eccl. ordinum et 

monialium. Poson. 9. 8.) 
2. Tá. 1. > I. Lajos király, 1380. febr. 6. Dl. 25 115. (Uo. 24. 18.) Eltérő névalakjai: 
Watha, Wyuasar, Kumperd, Eliaswota. 

Má.: 1-2. Dl. 6669. (Uo. 24. 10.) Tá. 2. alapján, újkoriak. 
3. Tá. 1.-el azonos jelzet alatt, annak alapján. Újkori. 

 
 
175. 1364. márc. 14. 
A győri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva Bubeek István comes 
országbíró döntéshozó levelét az egyrészről Seffrid apát, a pannonhalmi (Sacermons 
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Panonie) Szt. Márton-monostor apátja, másrészről Zeredahel-i Ders fia: Miklós mester és 
fiai, valamint ezen Ders fia Péter fia: Mihály közötti birtokiktatás ügyében, Nempty-i 
György fia: János (az apát részére) és Choltou-i Miklós (a Zeredahel-iek részére) királyi 
emberekkel kiküldék tanúságul kanonoktársukat: Mihály mestert, akik márc. 3-án (in 
domin. Letare) és a köv. napokon a felek képviselői és mások jelenlétében először az apát 
és monostora Seliz districtus-ban levő Szentlászló (S. Ladislaus) és Szentkereszt (S. Crux) 
nevű birtokaira és az ezekhez tartozó más falvakra és földekre mentek, amik eddig Ders 
fiainál voltak csereként, ezeket szőlőkkel, malmokkal, szántóföldekkel, nem művelt föl-
dekkel, rétekkel, kaszálókkal, nádasokkal és erdőkkel régi határaik alatt Siffrid apátnak és 
monostorának iktatták örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. Majd a Zala megyei 
Istphand, a Wesprim megyei Zeek és a Győr megyei Chechun, Tuneu, Markata és Fuhd 
birtokokra mentek, amiket eddig az apát és a monostor a Zeredahel-iektől és a Seliz-i Szt. 
Jakab-monostortól csereként birtokoltak, és ezeket malmokkal, művelt és nem művelt földekkel, 
erdőkkel, rétekkel, kaszálókkal, nádasokkal és más tartozékokkal Ders fia: Miklósnak, a 
fiainak, Péter fia: Mihálynak, valamint a Seliz-i Szt. Jakab-monostornak és apátjának iktatták 
örök birtoklásra, nem lévén ellentmondás. D. f. V. p. Judica, a. d. 1364. 
 
Á.: a 381. számú oklevélben. 
K.: P. II. 489–490. (Á.-ban.) 
R.: Szerdahelyiek 437. 
 
 
176. 1364. márc. 14. 
A pozsonyi káptalan előtt Dayca-i Gergen fia: Tamás megvallotta, hogy a Dayca birtokon 
levő 29 hold földjét [1363.] szept. 29-től (a fe. Michaelis iam preterito) annak 20. évfordulójáig 
20 font dénárért (minden fontot 6 pensa-val számolva) elzálogosította Niklin Nogbahun-i 
falunagynak és örököseinek, hogy ezen időtartamon belül azt használják és birtokolják, 
majd az időpont elteltével (elapsis ipsis revolucionibus) a 20 fontot megkapva e földet vissza 
kell adják Tamásnak, aki kötelezte magát és örököseit, hogy Nykil ~ Nikil falunagyot és 
örököseit a föld kapcsán megvédik és szavatolják. D. f. V. p. Judica, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl 95 022. (Hideghéthy cs. lt. 3.) Hátlapi pecsétre utaló hártyaszalag. 
 
 
177. 1364. márc. 15. Visegrád 
Konth Miklós [nádor] (H), a kunok bírája tudatja, hogy a veszprémi káptalan idéző- és 
tudományvevő levelének megfelelően 1363. okt. 6-án (oct. Mychaelis de novo preteritis) 
Perechke-i Illés fia: Demeter a maga és fivére (frater): János nevében a káptalan ügyvéd-
valló levelével bemutatta a veszprémi káptalan mondott és másik, 1363-ban (anno prox. 
elapso) kiadott tudományvevő levelét Laak-i Ector fia: György és annak fia: Márton elle-
nében, azt állítva, hogy ezek tartalmazzák a saját és János vádját. Az egyik oklevél szerint 
Salomon-i Miklós fia: István királyi ember Fábiánnal, a káptalan prebendarius karpapjával 
és tanúságával [1363.] ápr. 22-én (sab. an. Georgii) a Perechke birtokkal szomszédos falvak 
nemeseitől, nem nemeseitől és bármiféle helyzetű és állapotú embereitől megtudta, hogy 
Lak-i Ector fia: György a cinkosaival együtt márc. 30-án (in die Cene d.) felfegyverkezve, 
hatalmaskodva Demeter házához menve a telke (curia) kapuját feltörte, Demetert az anyjával 
együtt súlyosan megverte. A másik oklevél szerint Waryas-i Benedek fia: Miklós nádori 
ember a káptalan tanúságával szept. 11-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) a Perechke birtokkal 
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szomszédos falvakba menve nemesektől, nemtelenektől és bármiféle helyzetű ottani embe-
rektől nyíltan és titokban megtudta, hogy Lak-i Ector fia: György Saal-i Péterrel, Imre fia: 
Andrással és Ch[egle]-i Mátéval (Mathe) felfegyverkezve, hatalmaskodva Illés fia: Demeter 
Perechke-n levő házához menve a telke (curia) kapuját feltörte, és őt az anyjával együtt 
meg akarta ölni, júl. 26-án (f. IV. p. Jacobi) ezen György fia: Márton Perechke birtokra 
menve Demeter és fivére: János két lovát a terménnyel megrakott [szekerükkel] együtt 
hatalmaskodva elvitte. Erre György és Márton azt mondták, hogy ők Demeter és János 
vádjában ártatlanok, és ez ügyben készek alávetni magukat megyebeli nemesek bevallásának 
és tanúsításának (attestacio), mire Demeter a maga és János nevében szintén vállalta 
ugyanezt arról, miszerint György és Márton a mondottakban bűnösök. A nádor ezért írásban 
kérte a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a nádori emberek 
[1364.] febr. 14-én (oct. diei Cynerum) menjenek Perechke birtokra a szomszédok össze-
hívásával, ott és másutt együttesen eljárva tudják meg nemesektől, nem nemesektől és 
bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, hamisság és elfogultság nélkül (amore, favore 
et odio cuiuslibet partis postergatis), vajon Ector fia: György és a fia: Márton mindezeket 
elkövették-e, v. pedig ártatlanok, majd ezen közös tudományvételről a káptalan márc. 6-ra 
(ad oct. diei medii Quadr.) a nádornak tegyen jelentést. Akkor megjelent Demeter a maga 
és János nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével, ill. Berulle-i Mihály fia: 
János (Ector fia: György és annak fia: Márton nevében a győri káptalan ügyvédvalló leve-
lével), és előbbi bemutatta a nádornak a veszprémi káptalan jelentését, miszerint Ayka-i 
Ayka fia: András (a felperesek részére) és Zyman-i János fia: Péter (az alperesek részére) 
nádori emberekkel kiküldték tanúságaikat: Péter mester kanonokot és Antal prebendarius 
papot, akikkel András nádori ember visszatért a káptalan elé (Péter nádori ember ezt meg-
tagadta), és elmondta, hogy febr. 14-én a szomszédok összehívásával Perechke birtokra 
mentek, ahol Kup-i Chenyk fia: Péter, Laak-i Péter fia: István, Tamás fia Miklós fia: Ferenc, 
Beche-i ue. Tamás fia János fia: László, továbbá Beke fia: Márk, Vörös (Rufus) János és 
Mihály, a Beel-i egyház Ganta-i nemes jobbágyai, akik Perechke birtok legközelebbi 
szomszédai, valamint Eleusuk-i Lukács, Vyld-i Imre fia: Miklós, Salomon-i Miklós fia: 
István, Salomon-i Pál fia: Miklós, Lőrinc fia: Gál, György fia: Miklós, Jakab fia: László, 
István fia: Tamás, másik István fiai: Kálmán és János, Serchek-i nemesek, Warias-i Bene-
dek fia: Miklós, Kouach-i Buken fia: János, Jakab fia: Antal, Kouach-i Mihály, Gogan fia: 
Zeuke mester, Hubey-i Ányos fia: János, Alosan-i Domokos fiai: János és Mihály, Benedek 
fia: Péter, Jaar-i (dict.) Dénes, Cholta-i Benedek fia: Peteu, Kuesd-i László fia: János 
(Perechke birtok legközelebbi szomszéda), Deuecher-i János fia: Lőrinc, Deuecher-i 
György fia: Illés, Meges-i István fia: Imre és frater-e: Miklós, [lehúzva: Santow-i] szentistváni 
(S. Stephanus) András fia: László, Péter fia: András, Simon fia: Mihály, Tamás, Fülöp és 
Chepan, Hene-i nemesek, Bud-i Miklós fia: Jakab, Teuen-i …. Domokos, Peryd-i István, 
…..-i Péter fia: Miklós, Salomon-i ….., Veniz-i Gál, Alazon-i György, Hene-i Miklós fia: 
Bereck, Damján fia: Péter, Pál és Márton, a Zyrch-i egyház nemes jobbágyai, András, Mihály 
és másik András, Teuel-i nemesek, Tapolchafew-i Péter fia: György, Peryd-i Pál, Tolsuk-i 
István, Borsud-i Illés, a Beel-i egyház nemes jobbágyai, Chepan fia: István Chepanhaza-i 
nemes, János fia: Miklós Oruz-i nemes, Wasarhel-i János és Tolsuk-i Pál fia: István, akik 
azt állították, ők Perechke birtok szomszédai, továbbá e nemesekkel együtt 300 közrendű 
(communes homines) azt tanúsították, hogy Ector fia: György a cinkosaival felfegyverkezve 
és hatalmaskodva a mondott napokon Illés fia: Demeter házához menve, továbbá a fia: 
György mindezeket Demeter, János és az anyjuk ellen úgy követték el, ahogy fentebb szerepel. 
Beche-i Máté, Zyman-i Péter, Salamon-i Domokos fia: Kelemen, Salamon-i János fia: 
János (Perechke birtok szomszédai), Péter fia: Antal, Salamon-i Bachow fia: Pál, Myke-i 
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Miklós, továbbá Imre fia: Domokos, János fia: Miklós, Pál fia: János, Antal fia: Bálint, 
Jakab fia: Péter, a frater-e: Miklós, Falkos fia: István, Balázs és Péter (Bedege-i nemesek), 
Domokos fia: András, Teuel-i Beke fia: Péter, Saol-i András, Saol-i János, Tabach-i Bálint, 
Tabach-i Péter, Tabach-i János, Gergely és másik János, Noztop-i Pethew fia: János, vala-
mint Domokos fia: Pál, Kopas, Péter, János fia: Pál, Mihály fia: István (Nadasd-i nemesek), 
Papa-i Terbech fia: Péter, Papa-i Jakab és Pál, Bwd-i Mihály fia: Donch, Bwd-i [lehúzva: 
Pethew] Péter fia: Miklós, Miklós fia: István, Péter fia: János, Vthus-i Tamás, továbbá 
Péter fia: András, Bálint, Pál fia: Zewke, Demeter fia: Domokos, Jakab fia: György, 
Zewke fia: Domokos, Dereske-i István fia: János, valamint Farkas-i István fia: Jakab, 
Gersen-i Bereck, Gersen-i Miklós fia: István, Wath-i Garman, Chegle-i Pál fia: István, 
Chegle-i István fia: János és Pál fia: András, továbbá Beerile-i Mihály fia: János, Miklós 
fia: István, Marcell fia: Péter, Jakab fia: András és Miklós fia: Pál, valamint András fia: 
Péter, Imre fia: András, Lukács fia: János, Péter fia: Miklós és Bálint, a győri püspök nemes 
jobbágyai, továbbá Guke, Dénes és Beke (Haly-i nemesek), Vyld-i István fia: Péter, 
German-i István, Petrech-i Balázs fia: István, Peryd-i Lorand fia: András, Marton-i Pál fia: 
István, Achad-i Miklós fia: István, Achad-i András fia: Mihály, Chegle-i János fia: Miklós, 
Bud-i Máté fia: Lőrinc, Pok-i Pethew fia: Jakab, Pok-i Miklós, Ostopan-i András, Veche-i 
Kálmán, Bwd-i Miklós fia: István, Ehly-i Tamás fia: György, Nagos-i Bekus fia: Bereck, 
Nagos-i Ornold fia: Péter, Megere-i Barran (dict.) István, KysIwanus-i Chaba fia: Péter, 
Pak-i Péter, Zukzarm-i Miklós fia: Lőrinc, János fia: Pál és Tamás, Horhy-i Leustach fia: 
István, Hony-i Kelemen fia: Tamás, Koruntal-i Ferkus fia: Lőrinc, László fia: Péter és Jakab 
fia: Jakab, Huny-i Demeter, valamint e nemesekkel együtt 180 közrendű azt tanúsították, 
hogy György és Márton ártatlanok Demeter, János és anyjuk minden vádjában. Bár e közös 
tudományvétel alapján a nádor döntést tudott volna hozni, de mivel a felek a nagyobb 
bizonyosság és igazság érdekében a nádor által a Wesprim megyei nemesek közösségének 
legközelebb tartandó közgyűlésén levő közös tudományvételnek vetették alá magukat 
mindebben, ezért a nádor a vele ülésező bárókkal és az ország nemeseivel kijelentette, 
hogy ő ezen közgyűlésen a szolgabíróktól és esküdt ülnököktől (inibi per nos perficiendis), 
Perechke birtok közelebbi és távolabbi szomszédaitól, egyéb megyei nemesektől és bármi-
féle helyzetű és állapotú emberektől, főleg a mondott Beche-i Mátétól a hitükre, a király és 
Szent Koronája iránti hűségükre megtudja minderről a teljes igazságot, majd ezután ott 
minderről döntést hoz a felek között, akik megegyezhetnek, ha a nádort a per milyenségének 
megfelelően kiengesztelik. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 600. (Múz. Ta. Véghely.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
178. [1364.] márc. 15. Avignon 
[V.] Orbán pápa Péter [fia:] Domokos egri egyházmegyei papnak megengedi, hogy halála 
esetén a gyóntatója neki meggyónt vétkei után teljes bűnbocsánatot adhasson. D. 
Avenione, VIII. Kal. Apr., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 8610. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 428r. alapján.)  
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179. 1364. márc. 15. Fáró 
Anno 1364., ind. 2., die 15. Mart. [I.] Lajos (Lodouichus) király (H) uralkodása és István 
fárói püspök idején Fáró (Farre) városban oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 345–347. (Fárói lt.-ban volt E.-je alapján; márc. 5-i dátummal.) 
 
 
180. 1364. márc. 16. Kálló  
Loch-i László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy em-
berük, Lengel (dict.) Leukus mester visszavitte nekik pecsétjüket és elmondta, hogy Bebek 
Miklós mester Zabolch-i comes közgyűlésének 15. napján Zakal-i János fia: György és 
annak jobbágya, Móric fia: Mihály pert kívántak indítani Panala-i János ellenében, mivel 
állításuk szerint disznóikat tolvajok Panala-ra vitték. A mondott napon János megjelent, de 
György és jobbágya nem, és nem is küldtek senkit. D. in Kallou, sab. p. Judica, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 016. (Kállay cs. lt. 1300. 1449.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 3 zárópecsét maradványa és hártyaszalagja.  
R.: Kállay 1494. szám; Piti F., Szabolcs m. 597. szám.  
 
 
181. [1364.] márc. 16. Kálló  
László fia: Buken mester Zaboch-i vicecomes és a négy szolgabíró jelentik [I.] Lajos királynak 
(H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 127. szám) kiküldték Thusyr-i Lukács mester 
szolgabírót, s vele  Ludan-i Pált, akik megtudták, hogy [1363.] nov. 29-én (f. IV. an. Nicolai) 
Varada birtokon számos nemes fogott bíró úgy döntött, hogy Anarch-i István fia: László 
tegye le az esküt [hátlap: Varda-i János fia:] Miklós jobbágya, Márton ellenében dec. 13-án 
(f. IV. tunc prox. ventura [! ∋: p. Nicolai]) Varada birtokon. Az eskü megtekintésére Baka-i 
Péter fia: Bereck mestert küldték ki, ám László az esküt akkor nem tette le. D. in Kallou, 
sab. an. Ramispalmarum, a. prenotato. [1364.] 
 
E.: Dl. 77 319. (Zichy cs. zsélyi lt. l. B. 357.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 2 zárópecsét maradványa, egy harmadik körvonala és hártyaszalagja.  
K.: Z. III. 224–225.  
R.: Piti F., Szabolcs m. 598. szám. 
 
 
182. 1364. (márc. 16. után) 
A nyitrai káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) írásos parancsára Zumor fiai: 
Buda, Jakab és Pál, Kerek (dict.) Pál fia: Péter és Mosk fia: Miklós Kysheluen nevű birto-
ka határainak bejárására Moyteh-i Baska fia: Miklós királyi emberrel kiküldték karpapju-
kat: Györgyöt, akik márc. 16-án (sab. an. Ramispalmarum) a birtokot a szomszédok össze-
hívásával bejárták régi határai mentén, a szükséges helyeken új határjeleket emelve a régiek 
mellé, és mások birtokjogaitól így elkülönítve Zumor fiainak, Péternek és Miklósnak 
hagyták örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. Hj.: Dersk birtok határainál út; Teulg 
(dict.) fa; közút; cserjés v. bozótos (rubetum); Susnaca (dict.) völgyben kút; bozótos; határ-
jel közepén wlgariter Teulg (dict.) fa; ue. bozótosban út; szántóföldek; Bálint fia: Simon 
csűre; a Bebre folyó egy berekben, majd egy hold hosszúságban a Hleuna patakig; ue. patak 
Dersk birtok határaiig; wlgariter Rakathyabokor (dict.) bokor; ……. Erről a káptalan 
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[füg]gő[pecsétjével megerősített és chirographált oklevelet [bocsát ki]. D. f. … a. d. 1364., 
amikor János mester [olvasókanonok]. 
 
E.: Dl. 41 608. (Múz. Ta. 1894. 30.) Függőpecsétje kiszakadt, emiatt alul hiányos. Hátlap-

ján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Má.: Ue. jelzet alatt, a már hiányos E.-ről. XX. századi.  
 
 
183. 1364. márc. 17. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt a bosnyákok elleni királyi had [1363.] aug. 27-re 
kihirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus 
Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. preteriti proclamate) Mykola-i Péter fia: 
István mester Pál néhai bán fia: Pál mester ellenében bemutatott három, 1356-ban külön-
böző időpontokban kiadott oklevelet (Zeech-i Miklós comes egykori országbíró megha-
gyását tartalmazó két oklevelét, ill. a bácsi káptalan királynak szóló jelentését), azt állítva, 
ezek tartalmazzák keresetét. Ezek szerint Zeech-i Miklós comes korábbi oklevelének meg-
felelően színe előtt 1356. márc. 16-án (oct. diei Cynerum, a. d. 1356.) Mykola-i Péter fia: 
István mester elmondta, hogy a Racha, Lypolch és Halmas nevű birtokai Pál néhai bán fia: 
Pál mester birtokai szomszédságában vannak, és ezeket Pál birtokaitól új határjelek emelé-
sével el akarja különíteni, ha ennek Pál nem mond majd ellent, mire Mihály litteratus Pál 
nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy ha István mester a 
királyi emberrel és valamely káptalan v. konvent emberével a birtokai határjeleinek Pál 
birtokai felőli bejárásakor és emelésekor a jog szerint jár el, Pál nem mond ellent, és mivel 
a birtokbejáráshoz és elkülönítéshez a királyi emberek és a bácsi káptalan tanúságai kikül-
dése volt szükséges, ezért Zeech-i Miklós comes írásban kérte a bácsi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek jún. 19-én (oct. Penth. tunc venturis) 
Racha, Lypolch és Halmas birtokokat a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik 
jelenlétében régi határaik mentén járják be, és mások, főleg Pál mester birtokaitól új határ-
jelek emelésével elkülönítve iktassák ezeket Istvánnak, ha Pál v. mások nem mondanak 
ellent, az esetleges ellentmondókat idézzék meg István ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
a királyi jelenlét elé (ha Pál mond ellent, őt nem kell megidézni, mivel perben van már 
Istvánnal és okt. 6-án idézés nélkül is meg kell jelennie Miklós comes előtt), a bárki által 
tilalmazott földrész(eket) ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) megjelölve, királyi 
mértékkel megmérve, v. szemmel megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét, 
hamisság nélkül fogott bírókkal együtt becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a káp-
talan tegyen jelentést a királynak okt. 6-ra; akkor egyrészről István, másrészről Turchech 
fia: László (Pál nevében a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatták az ország-
bírónak a bácsi káptalan mondott jelentését, miszerint az országbíró oklevelének megfele-
lően Mykola-i Péter fia: István mester Rachya, Lypolch és Halmas nevű Valkou megyei, 
Pál néhai bán fia: Pál mester birtokainak szomszédságában levő birtokai bejárását, elkülö-
nítését és határjeleik emelését jún. 19-én a királyi emberek a káptalan tanúságai és a szom-
szédok jelenlétében nem tudták elvégezni, mivel István és Pál a Tervisium elleni királyi 
hadban voltak, ezért képviselőik akaratából mindezt a káptalan levelével szept. 15-re (oct. 
Nat. B. virg.) halasztották; mikor is a bácsi káptalan Kechenye-i Sámuel fia: János királyi 
emberrel kiküldte tanúságul kanonoktársát: András mestert (István mester részére) és 
Kenderes-i György királyi emberrel kanonoktársát: Miklós főesperest (Pál mester részére), 
akikkel és a felekkel a királyi emberek az országbíró levelének megfelelően Rachya, 
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Lypolch és Halmas birtokokat a szomszédok jelenlétében először István mester mutatása 
szerint Jenke birtok és tartozékai, majd Pál mester mutatása szerint Jenke birtokot és tarto-
zékait István mester mondott birtokai felől a káptalan oklevelében leírt határok alatt bejárták, 
de ezek megmutatásakor a felek nem értettek egyet. Ezen oklevelek bemutatása után István 
mester azt állította Miklós comes-nek, hogy mondott birtokai határai egészen Baza-ig terjednek, 
mire az országbíró megkérdezte Istvánt arról, milyen jogon tartoznak hozzá Rachya, 
Lypolch és Halmas birtokok, Pál képviselőjét: Lászlót pedig arról, milyen címen tartozik 
Jenke birtok Pálhoz, mire István azt felelte, hogy Halmas és Racha birtokok oklevelekkel, 
Lypolch pedig örökjogon tartozik hozzá, László képviselő pedig azt mondta, hogy Jenke 
oklevelekkel illeti Pált, és mivel Miklós comes a felek okleveleinek megtekintése nélkül 
nem tudott végső döntést hozni akkor, ezért a vele bíráskodó nemesekkel meghagyta, hogy 
a felek a mondott birtokaikra vonatkozó okleveleiket [1357.] jan. 8-án (oct. diei 
Strennarum prox. tunc venturis) mutassák be neki. Mindezen oklevelek bemutatása és 
elolvasása után Bubeek István országbírónak Péter fia: István azt állította, Lypolch birtok 
hozzá örökjogon tartozik és arról nincs oklevele, viszont Rachya és Halmas ügyében 
bemutatott 2 oklevelet: [I.] Károly király (H) 1323. dec. 10-én, uralkodása 23. évében 
kiadott privilegiális oklevelét, ami átírta és megerősítette korábbi pecsétjével ellátott, 1319. 
jún. 24-én Temesuar-on kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. V. 503. szám), ami szerint 
színe előtt beleegyezésével Dombo-i Mihály fia: Egyed a Dombo-n levő birtokrészét minden 
haszonvétellel rokonának, Phile fia: Miklós mesternek adta örök birtoklásra az oklevélben 
leírt feltételekkel; ezen privilégiummal pedig a király Mihály fia: Egyed mondott birtokado-
mányát (értesülve Dombo birtok iktatásáról, amit a királyi és a bácsi káptalani emberek 
elvégeztek ellentmondás nélkül) Phile fia: Miklósnak, frater-ének: Péternek és örököseiknek 
a privilégiumban leírt határok alatt megerősítette (l. Anjou-oklt. VII. 648. szám). István, azt 
állítva, hogy Rachya birtok az ezen privilégiumban levő határok között fekszik, bemutatta 
még Farkas prépost és a pécsi káptalan 1244. évi oklevelét is, ami szerint Vya nembeli Péter 
fia: Elek a káptalan előtt megvallotta, hogy a Halmas nevű földje Fülöp zágrábi prépost és 
frater-ei: Péter és Tamás földje felőli harmadát az erdő harmadával a Doscha vízig 10 már-
káért eladta nekik. Ezután Pál mester bemutatta Károly király 1313. nov. 10-én, uralkodása 
13. évében kiadott privilégiumát, [IV.] Béla király (H) dátum és év nélküli privilégiumát, 
ami átírta hercegsége idején kiadott oklevelét, továbbá Károly király középső, ill. utolsó 
pecsétjével ellátott két privilégiumát, valamint Lajos király első pecsétjével ellátott privilé-
giumát, ami megerősítette Károly ezen, korábbi pecsétes oklevelét. Közülük Károly okle-
velében a király az örökös nélkül elhunyt Kothath (dict.) Henrik fia: Herke Volkou megyei 
összes birtokát, főleg Jenke-t minden haszonvétellel, falvakkal és földekkel Gara-i István 
bán fia: Kozal (dict.) Pál mesternek adta hű szolgálataiért. Béla király hercegsége idején 
kiadott oklevelében pedig többek között Borsood birtok határai vannak (l. Reg. Arp. 606. 

szám). Habár Béla ezen oklevelében számos határjel szerepelt, amik révén Pál mester szerint 
az ő birtoka elkülönül István mesterétől, de mivel Béla királyként a hercegsége idején kiadott 
ezen oklevelét mondott privilegiális oklevelében csak átírta, de nem erősítette meg, ezért 
Bubeek István országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel ezen hercegi 
oklevelet bizonyító erő nélkülinek nyilvánította, és mivel a felek azt mondták, nincs több 
határokat tartalmazó oklevelük e birtokok ügyében, őket újabb birtokbejárásra és határjel-
mutatásra küldve meghagyta, hogy a királyi emberek a bácsi káptalan tanúságai jelenlé-
tében nov. 18-án (oct. Martini) és más alkalmas napokon a szomszédok összehívásával és a 
felek v. képviselőik jelenlétében menjenek Rachya, Lypolch és Halmas birtokokra, és ha 
szükséges, Dombou birtokra (aminek határai között fekszik István mester állítása szerint 
Rachya birtok), István mester Rachya birtokon mutassa be Károly király mondott, határokat 
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tartalmazó privilégiumát eredetijében, és annak alapján Rachya birtokot járják be Jenke 
birtok és tartozékai felől (mindig a privilégiumban foglalt irányokhoz igazodva), ha a határje-
leket jól láthatóan és nyilvánvalóan meg tudják találni (ha nem tudják, akkor pedig István 
mester mutatása alapján), majd Lypolch és Halmas birtokokat járják be István mester mu-
tatása alapján, és ha Pál mester István mester birtokai határainak megmutatásával elégedett 
lesz, akkor a feleknek hagyják a maguk birtokjogait, ha pedig Pál nem lesz elégedett, akkor 
Jenke birtok határait Rachya, Lypolch és Halmas felől Pál mester mutatása alapján járják 
be, és ha ez esetben a felek a birtokok bejárásakor és határaik megmutatásakor egyetérte-
nek, akkor a feleknek a maguk birtokjogát új határjelek emelésével (ha szükséges) elkülö-
nítve iktassák örök birtoklásra, ha pedig a felek valamelyikének mindezekben mások ellent-
mondanak, őket [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc venturas) idézzék a királyi jelenlét 
elé, a felek között vitásnak maradt, v. mások által tilalmazott birtokrész(eke)t pedig ideigle-
nes jelekkel (signis metalibus) megjelölve, királyi mértékkel megmérve, v. ha nem lehet 
mérni, szemmel megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét, hamisság és el-
fogultság nélkül  fogott bírókkal együtt becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et 
valore) az ország szokása szerint, majd ezután nézzék meg, vajon az István felperes v. a 
Pál alperes által megmutatott határok valósabbak, pontosabbak és nyilvánvalóbbak-e. Az 
országbíró tehát írásban kérte a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel 
Keztenche-i Illés (István részére) és Ruch-i András fia: Márton (Pál részére) királyi emberek 
nov. 18-án mindezeket bírói meghagyásának megfelelően végezzék el, majd a káptalan 
jan. 13-ra a királynak tegyen jelentést. Akkor megjelent az országbíró előtt István mester 
és bemutatta a bácsi káptalan királynak szóló jelentését, viszont Pál mester érdekében a 
király nagypecsétes oklevele került bemutatásra (l. 51. szám). És bár eszerint a király utasí-
totta az országbírót, hogy Pál mester ezen perét máj. 1-jére halassza el, de a királyné speciális 
parancsának közbenjöttével ő a pert márc. 6-ra (oct. diei medii Quadr.) halasztotta el a Pál 
által kifizetendő 9 márka bírsággal (mivel a mondott 3 birtok ügye per se in singulis litteris 
fuit ventilatum), oly módon, hogy Pál mester márc. 6-ig András néhai vajda (Lajos király 
előbbi oklevelében mondott) fiai és szentszalvátori (S. Salvator) Simon fiai (saját birtokai 
határait érintő) privilegiális okleveleit elkérve mutassa be (v. velük mutattassa be) színe 
előtt eredetijükben és nem átiratban, s ha ezt nem teszi, akkor az országbíró ezen oklevelek 
hiányában is döntést hoz a perben további halasztás nélkül az ország szokásának megfelelően, 
és márc. 6-án Pál mester a mondott 3 [!] márka bírságot az országbírónak és a peres ellen-
félnek fizesse ki. Márc. 6-án Péter fia: István mester kérte, hogy Pál mester mutassa be 
vállalásának megfelelően András vajda fiai és szentszalvátori Simon fiai privilegiális okle-
veleit, mire Domokos fia: György az ura: Pál mester nevében királyi ügyvédvalló levéllel 
azt mondta az országbírónak, hogy Pál mester ezen okleveleket nem tudta fellelni és ezért 
ezeket ő nem tudja bemutatni. Erre István mester bemutatta a bácsi káptalan királynak szóló 
jelentését, miszerint megkapva az országbíró levelét, Keztenche-i Illés királyi emberrel (a 
felperes Péter fia: István részére) István mester dékánt, Ruch-i András fia: Márton királyi 
emberrel (az alperes Pál néhai bán fia: Pél mester részére) Benedek mestert, kanonoktársukat 
küldték ki tanúságul, akik a felekkel nov. 18-án és más napokon először István mester 
Racha nevű birtokára mentek a szomszédok összehívásával és azt az István mester által ott 
bemutatott oklevelek és István mutatása alapján így járták be: nagy út mellett egy árokban 
István 2 mélyedést mutatott, azt állítva, ezekből 2 föld-határjelet Pál eltörölt; füves út; 
völgy oldalában levő szántóföld végében István azt állította, ott 2 föld-határjel volt, amiket 
Pál lerombolt; Racha falu vége, ahol egy szántóföldön megállva István azt mondta, ott egy 
diófa volt, alatta 2 föld-határjellel, mely diófa a határjele volt Dombo és Racha birtokoknak, 
valamint Phile fiai birtokának; ezzel szemben Pál mester a bejárást és határmutatást Racha 
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falu végénél egy cseresznyefa csonkjánál kezdte, mondván, ez Jenke nevű birtoka határjele; 
völgy közepén azon hely, ahol István a saját határjárását kezdte, és itt Pál azt mondta, hogy 
a völgy közepe Jenke birtok határa; a felek közötti vitás földrészt a királyi emberek fogott 
nemes bírókkal együtt szemmel megtekintve 25 királyi mértékű holdnak találták, és ezt a 
felek elfogadták; majd Lypolch és Halmas birtokokat először István mutatása alapján így 
járták be: wlgo Geep-nek mondott földrész Lypolch falutól keletre nagy távolságban szántó-
földek között, ahol István egy földjelet (signum terreum) mutatott Lypolch nevű birtoka 
határjeleként; ezután összesen 8, jól látható földjel nagy távolságokban; füves út közepén 
egy jól látható határjel, ahol azt állította, hogy volt ott egy másik, lerombolt határjel is, és 
hogy ott Lypolch birtok véget ér és a Halmas nevű birtoka kezdődik, így onnan elkezdték 
bejárni Halmas határait; wlgo Gay-nak hívott kis erdő oldalában egy földjel; ue. út egy 
keresztútig; nagy mélyedés Halmas falu mellett, aminek közepén István állítása szerint 2 
föld-határjel volt, de Pál mester néhai bán ezeket lerombolta és kiásta; út; szántóföldek 
végénél egy cseresznyefát mutatott, ami alatt állítása szerint két eltörölt föld-határjel volt; 
szénáskert, ahol állítása szerint 2 föld-határjel volt és ezeket Pál mester jobbágyai lerombolták; 
wlgo Maladerdeu nevű erdőnél megégett csonk mint határjel; nagy erdőben másik nagy 
facsonk, amit szintén a saját határjelének mutatott; Boza folyó partja, ahol István azt 
mondta, hogy Halmas birtok határai a Boza folyóig tartanak, mire Pál mester azt állította, 
hogy a bíró oklevele nem a Boza folyót, hanem a Daska folyót nevezi meg; ezután Pál mester a 
maga részéről a határok megmutatását a Boza folyónál kezdte és onnan ezen nagy erdőkben 
a Boza folyó mellett haladt a Vydahor víz medréig, ami mellett egy árokkal körülvett kis 
hegyet mutatott, mondván, az a néhai Herreh várhelye volt; Vydahor folyó medre nagy 
távolságban, és Pál azt mondta, hogy e meder az ő Jenke nevű birtoka és szentszalvátori 
Simon fiai birtoka közötti határ régóta; Halmas birtokhoz közeli út; wlgo Maladerdeu nevű 
erdők között azt állította egy facsonkról, hogy az határjel (signum metale) közte és Simon 
fiai között; bozótos (rubetum), amiben össszesen 3, jól látható föld-határjelet mutatott; 
Halmas falu vége, ahol 1 wlgo Jegenee fát mutatott határjeleként; kápolna helye, amiről azt 
mondta, ez közös hely közte és István között, Halmas falu pedig nem tartozik őhozzá; nagy 
út mellett szántóföld végében egy cseresznyefáról állította, hogy az ő kiirtott határjele; út 
egy nyíllövésnyi távolságig; másik út, ahol azt mondta, ott 2 eltörölt föld-határjel volt; ue. 
út közepén egy gyümölcsfáról állította, hogy az ő kitépett (eradicata) határjele; ue. út oldalán 
jól látható föld-határjel; erdő oldalában földjel; bozótosban 2 föld-határjelet mutatott, az 
egyik jól látható volt, majd egy facsonkot nevezett határjelének; wlgo Twlfa nevű nagy fa 
Lypolch falu végének közelében, amit Jenke nevű birtoka határjelének mondott; wlgo 
Gyakar nevű bozótos közepe; völgy, ahol szántóföld végében két helyen egy-egy földjelet 
mutatott mint határjeleit; wlgo Geeph nevű földrész szántóföldek között, ahol földjelet 
mutatott, mint Jenke nevű birtoka határjelét, és itt megállva azt mondta, hogy a Boza 
folyótól (annak közepével együtt) mutatott határjelek és földjelek idáig az ő Jenke nevű 
birtokát és annak tartozékait különítik el; a birtokbejárások után a királyi emberek fogott 
nemes bírókkal együtt a vitás földrészek között a Boza folyó melletti, jó makktermő és más 
hasznokat hozó nagy erdőkben királyi mértékkel mérve 598 holdat találtak, a kisebb, wlgo 
Maladerdo nevű erdőkben 41 holdat, a szántóföldekben 400 holdat (ahol István azt állította, 
mindezek az ő Halmas nevű birtokához tartoznak), a Lypolch faluhoz közeli vitás földeken 
468 holdat. Mivel tehát Péter fia: István mester Lypolch, Halmas és Racha birtokban örök-, 
vásárolt és szerzett jogon már korábban volt, mint ahogy Pál mester apja: Pál bán a király-
tól Jenke birtokot a tartozékaival megszerezte, és a káptalan ezen oklevele alapján István 
mester e birtokok bejárása idején valósabb és nyilvánvalóbb határjeleket mutatott a saját 
birtokainál, mint Pál mester Jenke birtok és tartozékai esetén, továbbá mivel István mester 
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Racha birtok ügyében határokat tartalmazó okleveleket, Halmas birtok esetén pedig vásár-
lásról szóló (de határokat nem tartalmazó) oklevelet bír, ezért az országbíró, a főpapok, a 
bárók és az ország vele ülésező nemesei úgy vélték, hogy a vitás földek ügyében (amik 
összesen 10 ekényit és 30 holdnyit tesznek ki) az esküt Istvánnak kell megítélni. És bár e 
vitás földeket a királyi emberek 10 ekényire és 32 [!] holdnyira becsülték, de mivel Halmas 
és Jenke birtokok között jó makktermő erdők vannak a Boza víz mellett, ezért e vitás földek  
mondott haszon-vételeik miatt nagyobb becsértékűek kell legyenek, így István esküje letéte-
lekor az ország szokása szerint 2 határtársa és 2 szomszédosa kellene jelen legyen. Mivel 
azonban István azt mondta, a legtöbb helyen Pál mester a határtársa, a többiekről pedig azt 
állította, hogy kevés olyan nemes van, akivel az esküjét le tudná tenni, és közülük Ruch-i 
Bálintot Gara-i Miklós Machou-i bán (vagyis Pál mester frater-e) famulus-ának, Ruch-i 
Mártont ezen Pál mester szerviensének, Pétert és Gyuke-t pedig ezen Bálint és Márton 
fivéreinek (fratres carnales) nevezte, Pál mester képviselője pedig ezt nem tagadta, így 
ezen okokból István azt mondta, Pál mester és Miklós bán famulus-aival és azok fivéreivel 
az esküjét nem tudja letenni, ami mind az országbírónak, mind a vele ítélkező báróknak és 
nemeseknek is nyilvánvaló volt. Mindezeket megfontolva az országbíró ezen főpapokkal 
és bárókkal (István nyitrai és Domokos csanádi püspök, Konth Miklós nádor, a kunok bírája, 
János királyi tárnokmester, az országbíró fivére: Bubeek György királynéi tárnokmester) és 
nemesekkel meghagyta, hogy máj. 1-jén Lukács mester litteratus, az országbírói kúria 
notarius-a, királyi ember, valamint István és Benedek mesterek, a bácsi káptalan felek 
részére korábban kiküldött tanúságai (avagy ha valamely ésszerű okból akadályoztatva ők 
nem tudnak jelen lenni, akkor a káptalan más, egyszerű kanonokságnál nagyobb méltóságú 
tanúságai, akik kiküldésére az országbíró jelen oklevelével kéri a káptalant) menjenek 
Racha, Lypolch és Halmas birtokokra és tartozékaikra a szomszédok összehívásával, e 
birtokokat Jenke és tartozékai felől járják be, István legutóbbi határmutatása alapján jeleket 
(signa metalia) elhelyezve a korábbi határjelek és földjelek mellé, majd máj. 2-án (2. die 
oct. Georgii) István negyvenedmagával (nemesekkel, akik közül a mondott okokból e három 
birtoka 1 határtársa és 4 szomszédosa kell jelen legyen) az egyik határjelnél ezen eskütársaival 
együtt az övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, és általában ahogy az 
ország szokása szerint földre esküt tenni szokás (moris est), tegye le az esküt arról, hogy a 
mondott határjelek és jelek, amiket az utolsó bejárás során megmutatott, Rachy, Lypolch és 
Halmas nevű birtokai valós határjelei és jelei, amik ezeket Pál mester Jenke nevű birtokától és 
tartozékaitól különítik el, és a mondott vitás földek régtől fogva az ő ezen 3 birtokához 
tartoznak. Ha István az esküt leteszi, a királyi és káptalani emberek e vitás földeket (a 
szükséges helyeken új határjeleket emelve) István mester ezen birtokaihoz csatolva iktassák 
neki, ha pedig nem teszi le, akkor Pál mester birtokához csatolják és iktassák Pál legutóbbi 
határmutatásának megfelelően, a felek és mások (mivel az eljárás során senki más nem 
lépett a perbe) ellentmondása ellenére is. Mivel az eskü sok szót foglal magába, a káptalan 
Istvánnak kiküldendő tanúsága az eskü szövegét Istvánnak és eskütársainak szó szerint 
részletesen mondja előre (recitare). A felek az ügyben megegyezhetnek, ha az országbírót a 
békebírsággal a per mikéntségének megfelelően kiengesztelik. A felek a káptalan jelentését 
v. a megegyezésüket vigyék el az országbírónak máj. 8-ra (quind. Georgii), mikor is Pál 
mester a 9 márka bírságot (amit most kellett volna kifizessen, de nem tette) kétszeresen rójja le 
az országbírónak és a peres ellenfélnek. Továbbá mivel István mester az országbíró oklevelének 
(obmissionalis) bemutatásával igazolta, hogy Pál mester jan. 13-án nem fizetett ki neki 6 
márkát az országbíró előtt, aki ezért Pált annak kétszeresében marasztalta el, majd utóbb e 
kétszeres bírságot Pál képviselője sem fizette ki, ezért mindezen bírságok kétszeresét Pál 
fizesse ki Istvánnak máj. 8-án, mikor is a felek közötti, perfüggésük idején történtekről 
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(ahogy István és Pál képviselője ezekről beszámoltak) bemutatandó tudományvevő okleveleik 
alapján az országbíró döntést hoz a jog rendje szerint. D. in Vissegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 281. (NRA. 1510. 2.) Hátlapján az oklevél utolsó 9 sora, azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
184. 1364. márc. 17. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje előtt 
szentmiklósalapi (Alap S. Nicolai) Ramande fia Miklós fia: György a maga, kisfiai (puer) 
és vérrokonai nevében megvallotta, hogy az Elbev, Vrs, Gicipetőtelke (Petewteleke de 
Gych) és Szentmiklósalap birtokok között fekvő, Győr megyei Jakteleke és Iuanteleke 
nevű lakatlan birtokrészeit szántóföldekkel, rétekkel és más tartozékaikkal Vrs-i Miklós 
fiainak: János és István mestereknek és utódaiknak v. vérrokonaiknak 12 márka dénárért 
(minden márkát 10 pensa-val számolva) jelen oklevél kiadásától 6 teljes évre elzálogosította 
(a korábbi visszaváltás lehetősége nélkül), nem érintve a konvent ezekben meglevő esetleges 
birtokjogait. A 6 teljes év elteltével, amikor György v. fiai v. örökösei e birtokrészeket a 12 
márka akkor forgalomban levő [dénárért] ki tudják váltani, ezeket Vrs-i Miklós fiai v. azok 
fiai és leszármazottaik a pénzt megkapva békésen vissza kell adják nekik. D. in die 
Palmarum, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 386. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. A. 3.) Papír. Hátlapján középkori 

kéztől: non soluta, újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
K.: Mons Sacer I. 450; Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 135. 
 
 
185. [1364.] márc. 19. 
[A zágrábi káptalan] jelenti István zágrábi püspöknek, Szlavó[nia] (regnum Sclauo[nie]) 
[általános vikáriusának], hogy levelének megfelelően (l. 159. szám) ……. kiküldték egy-
házuk prebendarius papját: Mártont …….. azon részek embereitől …… amikor a kőrösi 
ispánságot (comitatum Crysiensem) Mykch bántól tartotta, Iwan, Márton ……. ScentIwan 
birtok határain belül fekvő [Jalso]uch nevű birtokát jogtalanul elfoglalva ……. a 
ScentIwan-i nemesek jogait jogtalanul birtokolta, és ezen István ugyanezen időszakban 
….. számos kárt okozott e nemeseknek, tisztsége (honor) idején …. az ott épített [egyházat] 
erőszakkal feltörette, Márton és Iwachin ott megtalált ládáit (scrinia)  …… a ruháikkal és 
más javakkal együtt elvitette, és …. máshol nem volt malma, malmot építtetve annak vizei 
által áradás idején ……. mely malom helyét ők is látták, ezenfelül szintén [tisztsége] idején 
……. ScentIwan birtokról e nemesek István nevű jobbágyát ……. a ScentIwan-i nemesek 
joga sérelmére. D. f. III. p. Ramis……. [1364.] 
 
Fk.: Dl. 35 231. (Acta Paulinorum. Garig. 2. 11.) Erősen hiányos. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. 
Má.: Ue. jelzet alatt a már hiányos E.-ről, újkori. 
K.: Smič. XIII. 350–351., ezen kiegészítő registrum-bejegyzéssel: A. 1364. Inquisitio 

ratione et pretextu violentae occupationis possessionis Jalseuch intra terminos 
possessionis Scent Ivan situatae per Stephanum filium Pauli Ban dicti tempore illo quo 
comitatum Crisiensem a Mykch bano tenuisset factae plurium, item damnorum tam in 
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exactionibus quam et abactione [!] 6 boum cum uno iobagione, non absimiliter per 
erectionem cuiusdam molendini, prout et scrinii rerumque ac vestimentorum in 
ecclesia precitatae possessionis repertorum ablationem patratorum pro Martino et 
Ivachino, Petro, Thoma ac Laurentio fratribus carnalibus, Jacobo quoque filio dicti 
Iuachini, nobilibus de Scent Ivan peracta et relata in fragmento authentico. 

 
 
186. 1364. márc. 19. után 
A vasvári káptalan idézőlevele szerint amikor [Kakas (dict.) Miklós fia:] Henrik mester 
1364. márc. 19-én (f. III. an. Pasce, a. d. 1364.) a szomszédok jelenlétében Egurwar és 
Fanchyka birtokokat bejárva és visszavéve (recaptivando) ezeket Guruche-i Buda fia: 
Jánossal, Kont Miklós nádor (H) emberével és a káptalan tanúságával magának iktattatni 
akarta, [Egurwar-i] Mihály fiai: Miklós és János, valamint Arukkuz-i Péter fia: László 
(István fia: Benedek nevében) nem a bejárásnak, hanem a visszavételnek és az iktatásnak 
ellentmondtak. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. dec. 18. Dl. 5893. (NRA. 382. 22.) 
K.: Zala II. 39. (Tá.-ban.) 
 
 
187. [1364.] márc. 21. 
A nyitrai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
146. szám) Moyteh-i Baska fia: Miklós királyi emberrel kiküldték karpapjukat: Györgyöt, 
akik márc. 15-én (f. VI. an. Palmarum) a Latk birtokon Miklós fiait illető birtokrészt a 
szomszédok összehívásával bejárták régi határai mentén, új határjeleket emelve a régiek 
mellé, és mások birtokjogaitól így elkülönítve Miklós fiainak hagyták örök birtoklásra, 
nem lévén ellentmondó. Hj.: a Latk falu közepén átfolyó Legina patak caput-ja; ezen patak 
a Borua patakig; a Borua patak annak caput-jáig; völgy; Torhouisthe nevű domb; 
Oztrohora (dict.) hegy; Zaazinogut (dict.) útnál határjel közepén Teulg (wlgariter dict.) fa; 
ue. út egy körtefáig; Lagina patak caput-ja. D. in Cena d., a. eiusdem prenotato. [1364.] 
 
Fk.: Dl. 95 626. (Rudnay cs. lt. A. 349.) Hátlapi zárópecsét előlapra átütő körvonala. 
 
 
188. [1364.] márc. 21. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 88. 

szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Istvánt, akivel Móric fia: János királyi ember márc. 
18-án (f. II. p. Ramispalmarum) Márk fia: Petheu-nek elmondta a király szavával, hogy miután 
megkapta a pénzét, amiért a mondott birtokrészt neki Miklós elzálogosította, a birtokrészt Miklósnak 
adja vissza. Petheu erre azt felelte, hogy valóban birtokol zálogos birtokrészeket, és Miklós a 
sajátját visszakövetelheti (recapere), ha nem lesz ellentmondás. Emiatt aznap Petheu-t a Makua 
nevű birtokán a királyi ember márc. 31-re (oct. Passce d.) megidézte Telekus-i András fia: Miklós 
ellenében a királyi jelenlét elé. D. 4. die citacionis prenotate, a. d. vero supra. [1364.]  
 
E.: Dl. 91 700. (Festetics cs. lt. Vas. 51.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…pro magistro Peteu filio Marci de Makua…), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
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189. 1364. márc. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Chernuk-i Markolf fia: Miklós v. Chernuk-i Pohar (dict.) Miklós fia: 
János v. Rethy-i Miklós királyi ember Kolchwan-i néhai János Kolchwan, Huruskfolua és 
Dolyna nevű birtokait  a szomszédok összehívásával járja be és tartozékaikkal együtt iktassa 
más jogának sérelme nélkül Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája prothonotarius-ának 
és Scepus-i várnagyának: Jakab mesternek és örököseinek királyi adomány címén, Arnold 
fia: Miklós, Walter fia: János és Hannus, a régi plébános frater-e, Leuche-i polgárok tilal-
mazása ellenére is, mivel e birtokok háromszori visszavételekor (recaptivacio) rajtuk kívül 
más nem mondott ellent (kivéve Kolchwan-i János özvegyét, Gargow-i András fia: Andrást 
és Olazy-i Miklós fia: Andrást, de ők csak az első iktatás idején; tehát ha a két András és az 
özvegy tilalmaznak, őket idézze meg Jakab ellenében a királyi jelenlét elé), majd a káptalan 
tegyen az uralkodónak jelentést – kiküldték tanúságul Pál mester éneklőkanonokot, akivel 
Markolph fia: Miklós királyi ember márc. 8-án (f. VI. an. Judica) Kolchwan, Dolyna és 
Huruskfolua birtokokat a szomszédok összehívásával bejárva minden tartozékukkal együtt 
királyi adomány címén iktatta Jakab mesternek és örököseinek, más jogának sérelme nélkül, 
nem lévén ellentmondó. D. in fe. Passce d., a. eiusdem 1364. 
 
Á. és Má.: a 208. számú oklevélben. 
 
 
190. 1364. márc. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Móric 
fia: Simon mester egykori pozsonyi comes, a királyi aula lovagja bemutatta a Boszniában 
(in terra Vzure) elveszett nagypecsétjével ellátott, 1351. dec. 6-i, gyanútól mentes nyílt 
oklevelét, amiben Simon elégtételt adott leánytestvére (soror), ue. Móric leánya: Anna 
nemes asszony leánynegyedéért és más jogaiért. A király Simon kérésére és a neki és 
országának teljesített hű szolgálatáért ezen oklevelet átírja és annak tartalmával együtt 
királyi teljhatalmából, anyja: a királyné tudtából és beleegyezésével, valamint a főpapok és 
bárók tanácsával Simonnak, a fiainak és örököseinek megújítja és megerősíti, más jogának 
sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., V. Kal. Apr., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, egész Sclauonia általános vikáriusa, Vilmos 
pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor 
Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 4234. (NRA. 841. 14.) Hátlapján középkori kezektől tárgymegjelölések. Töredékes 

függőpecsét és zöld-lila fonata. 
Má.: 1-2. Dl. 70 644. (Perényi cs. lt. 588. 592.) XV. század végi, ill. újkori. 

3. Dl. 5173. (Erdélyi kincstári Lt. Fisc. 13. 2. A.) Hiteles, 1781. júl. 24-i. 
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K.: Doc. Rom. Hist. XII. 234–235. (román fordítással) 
R.: Perényi 104. szám. (Má. 1-2. alapján.); Erdélyi Okm. IV. 266. szám. 
 
 
191. 1364. márc. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Zenthkyral-i Jakab fia: Miklós ([a Zonuk megyei] Detreh-i Chal fia László leányai: Kancho, 
Zumur és Kathlyn nemes leányok (puella) nevében) bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) 
ellopott nagypecsétjével ellátott, 1361. ápr. 2-i, gyanútól mentes nyílt kegylevelét. Kérésére a 
király ezen oklevelet átírja, a mondott keggyel együtt elfogadja és e nemes leányoknak és örö-
köseiknek királyi hatáskörből megerősíti, más jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a 
királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Apr., uralkodása 23. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, egész 
Sclauonia általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i 
bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 70 643. (Perényi cs. lt. 55.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpe-

csét vörös fonata. 
R.: Perényi 103. szám; Erdélyi Okm. IV. 267. szám. 
 
 
192. 1364. márc. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Nemethmakwa-i Márk fia: Petew mester bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) elveszett 
nagypecsétjével ellátott, 1348. okt. 3-i, gyanútól mentes nyílt kegylevelét (l. Anjou-oklt. 

XXXII. 636. szám). Kérésére a király ezen oklevelet átírja, a mondott keggyel együtt elfo-
gadja és Petew-nek és örököseinek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Apr., uralkodása 23. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos 
pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Zsigmond király, 1393. júl. 13. Dl. 92 006. (Festetics cs. lt. Vas. 85. B.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 
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193. 1364. márc. 28. 
Az erdélyi káptalan Vörös (Rufus) Tamás, Fehérvár városbeli (civitas Albensis) hospes 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében átírja Domokos erdélyi püspök 
gyűrűspecsétjével ellátott, 1363. dec. 1-jén kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVII. 609. 

szám). D. f. V. an. oct. Passce d., a. eiusdem 1364.  
 
E.: Dl. 29 159. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 5. 1. 22.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. márc. 30. Ue. jelzet alatt. 
K.: ZW. II. 209; Doc. Rom. Hist. XII. 236. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 268. szám. 
 
 
194. [1364.] márc. 28. Avignon 
[V.] Orbán pápához eljutott, miszerint az esztergomi egyházmegyei Gron melletti Szt. 
Benedek-monostor apátja és konventje, miként elődeik is, a monostor földjeit, jövedelmeit, 
szőlőit, birtokait, házait, telkeit (casalia), gazdaságait (grangia), legelőit, rétjeit, berkeit, 
malmait, halászóhelyeit, állóvizeit, tavait, egyházi könyveit, jogait, joghatóságait és más 
javait – ezekről okleveleket kiadva, közjegyzői oklevelekbe foglalva, eskükkel és 
joglemondásokkal (renunciacio) – a monostor kárára számos klerikusnak és világinak, 
egyeseknek hosszabb időre, másoknak életük végéig v. éves census-ért (át)adják, és ezek 
némelyikéhez, mint hírlik, megerősítő levelet szereztek az apostoli széktől. Ezért a pápa 
utasítja a nyitrai püspököt, hogy amiket a monostor javaiból efféle engedélyekkel 
(concessio) elidegenítve talál, a mondott eskük és joglemondások megerősítéseit tartalmazó 
oklevelek ellenére is a monostor jogába és tulajdonába törvényesen vegye vissza (revocaret), 
az ellentmondókat egyházi fenyítékkel (censura) csitítva, fellebbezés (apellacio) nélkül. 
Azokat, akik magukat gyűlölet v. félelem miatt kivonnák a tanúskodás alól, hasonló fenyítékkel 
kényszerítse erre. D. Avinione, V. Kal. Apr., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
E.: Dl. 5203. (Acta eccl. 25. 50.) Előlapja alján: R. de Valle, a plicaturán: Galhardus. Kerek 

ólombulla és kenderfonata. 
R.: F. IX/3. 439–440; Érszegi 232. szám. 
 
 
195. 1364. márc. 28.  
Trau város határozata: senki se merészeljen más zsoldba állni a magyar (H) királyén 
(dominus naturalis) kívül és annak egy alattvalóját se szállítani máshová hajóval.  
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
196. 1364. márc. 30. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) a veszprémi káptalannak. Canisa-i Lőrinc fia: János mester bemutatta 
neki a káptalan 1259. évi privilegiális oklevelét, ami így kezdődik: A veszprémi káptalan 
kinyilvánítja, hogy Egyed fia: Gál, Bachanugh-i Gurgus fiai: István, Dénes és Gurgus, stb., 
és így végződik: amikor Lodomér az éneklő-, János az őrkanonok. Mivel e privilégiumot a 
régisége miatt szükséges a káptalanhoz elküldeni vizsgálatra, ezért utasítja őket, hogy alaposan, 
csalárdság nélkül vizsgálják meg, e privilégium valóban az övéké-e, törvényesen volt-e 
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kibocsátva, majd az eredményt a privilégium par-jának tartalmával együtt, amit egyházuk 
levéltárában (conservatorium) elhelyezve tartanak, a királynak írják meg levelükben. D. 
Zagrabie, sab. p. Passce d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: a 250. számú oklevélben. 
Megj.: Az uralkodó az 1259. évi oklevélnek csak az elejét és a végét idézi. 
 
 
197. 1364. márc. 30. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a pozsonyi káptalannak: amikor márc. 29-én (24. 
die oct. diei medii Quadr.) a bárókkal és az ország nemeseivel ülésezve a Magyaro. minden 
részéről színe elé gyűlt pereskedők ügyeiben ítélkezett, Lucha-i Péter fia: Domokos (Jakus 
comes, Pozsony város bírója nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) [Miklós] 
néhai pécsi püspök frater-ei: Henchko és Simon mesterek ellenében bemutatott 10, külön-
böző években és időpontokban kiadott oklevelet: az esztergomi és győri káptalan, valamint 
a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konventje 5 idézőlevelét és a 
nádor 5 bírságlevelét. Ezek szerint Karcha-i [lehúzva: Mátyás] Chanko fia: János nádori 
ember az esztergomi káptalan tanúsága: [lehúzva: Pongrác] Pál klerikus jelenlétében 1358. 
jan. 27-én (sab. an. Circumd., a. d. 1358.) Miklós pécsi püspököt márc. 14-re (oct. diei 
medii Quadr. tunc venturas) Jakus ellenében a nádor elé idézte, majd a per a nádor halasztó 
oklevele szerint aug. 1-jére (oct. Jacobi tunc venturas) lett kitűzve a Nezmyl faluban levő 
vám harmadából és rév harmadából történt hatalmaskodó kizárás ügyében. Aug. 1-jén a 
püspök nem jelent meg és nem is küldött senkit, majd miután elhunyt és minden birtoka és 
vámja leszármazás jogán Henchko-ra és Simonra háramlott jog szerint, Konth fia: János 
nádori ember a Szt. Márton-egyház konventje tanúsága jelenlétében 1360. jún. 6-án (sab. 
an. Barnabe, a. gracie 1360.) Nezmyl-i Henchko-t és Simont Jakus ellenében perbe hívta, 
ami végül királyi parancsból a Bosznia elleni királyi had [1363.] aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (ad quind. residencie regalis exercitus contra Boznam 
moti et ad oct. regis Stephani de novo preteritas proclamate) jutott a nádor perhalasztó 
oklevelei szerint, ám ekkor Henchko és Simon nem jelentek meg színe előtt, így őket [lehúzva: 
harmadjára] másodjára nov. 18-ra (oct. Martini) és [lehúzva: negyedjére] harmadjára 
[1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) a nádori emberek a győri káptalan tanúságai jelenlétében, 
ill. [lehúzva: ötödjére és utoljára] negyedjére márc. 6-ra (oct. diei medii Quadr.) az eszter-
gomi káptalan  tanúsága jelenlétében Jakus ellenében megidézték, de ezen időpontokban 
sem jelentek meg és nem is küldtek senkit, ezért a nádor a bírságlevelei szerint minden 
időpont elmulasztásáért bírsággal sújtotta őket. Mindezeket bemutatva Domokos képviselő 
az ura: Jakus nevében a mondott hatalmaskodó kizárás ügyében igazságot kért. A nádor, 
mivel az ország régi szokása szerint a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, 
csak ha végleges idézés követi (non alique cause iuxta regni consuetudinem ab antiquo 
consuetam solis citacionibus solent diffiniri sed ipsas citaciones evocacio debet sequi 
consultiva), ezért a főpapokkal, bárókkal és az ország procer-eivel együtt elrendelte, hogy 
Henchko-t és Simont mindezek ügyében idézzék színe eléi, ezért kéri a káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Gutur-i János fia: György v. Heeth-i Egyed v. Chefalua-i 
Egyed fia: András v. Zap-i Konth fia: János nádori ember Henchko-t és Simont válasz-
adásra és bírságaik nádornak és a peres félnek történő kifizetésére idézze (evocet) a nádor 
elé Jakus pozsonyi bíró ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, 25. 
die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 41 567. (Múz. Ta. 1917. 24.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 
valamint zárópecsét és kisebb visszazáró pecsét töredékes nyoma. Középkori kéztől: 
Thomas filius Pauli cum capelle. 

K.: F. IX/7. 227–230. 
 
 
198. 1364. márc. 30. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy Messe fiai: Péter és András kérésére 
annak a 4,5 márkának a kétharmadát, amennyire Gereb-i Miklós fia: István birtoka becs-
lésre került és amit Tamás fia: Tamás ki kellett fizessen, Tamásnak a maga bírói részéről 
elengedte. D. in Vyssegrad, sab. p. Passce d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: a 375. számú oklevélben. 
 
 
199. 1364. márc. 30. Szenterzsébet 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Pest és Pilis megyék nemesei 
közösségének márc. 27-én (f. IV. p. Passce d.) Szenterzsébet (S. Elizabet) falu mellett tartott 
közgyűlésén Beseneu-i Péter fia: Jakab a Beseneu-i Barnabás fia Berende fia: néhai István 
ottani, őt illető birtokjoga ügyében bemutatta Pechel-i Péter mester ellenében a budai káp-
talan 1331. évi és a hévízi (Calide Aque) Szentháromság-egyház keresztesei konventje 
1338. ápr. 24-i, chirographált, ép és gyanútól mentes privilegiális okleveleit (l. Anjou-oklt. 

XV. 467. és XXII. 192. szám). Ezután Beseneu-i Domokos fia Lőrinc leányai: Erzsébet és 
Margit nemes asszonyok kérték a nádort, hogy ezen okleveleket írja át számukra birtok-
jogaik védelmére, aki ezt függőpecsétes privilegiális oklevelében teljesíti. D. 4. die 
congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 2654. (NRA. 198. 13.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre 

utaló plicatura. 
R.: Pest m. 375. szám; Bakács, Pest m. 803. szám. 
 
 
200. 1364. márc. 30. Szenterzsébet 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Pest és Pilis megyék nemesei 
közösségének márc. 27-én (f. IV. p. Passce d.) Szenterzsébet (S. Elyzabet) falu mellett 
tartott közgyűlésén Kurmusd-i Crisius comes fia: Péter mester litteratus, Pest megyei esküdt 
(iuratus), egykor Olivér királyi tárnokmester prothonotarius-a előadta, hogy mivel Iwan 
fiai: András, János, Antal és másik András az ő frater patruelis-ei, Petrizlaus fiai: Miklós és 
Benedek, Pisty (dict.) Péter, György fiai: János és Barnabás, valamint Dragen fiai: Barnabás 
és Dénes pedig az ő consobrinus frater-ei, ezért ő a Magyaro. (H) megyéiben, districtus-
aiban, városaiban és falvaiban levő örökjogú, szerzett és vásárolt összes birtokaiban őket 
és leszármazottaikat részes örököseivé (veros heredes suos porcionatos) tette a nádor, a 
szolgabírók, az esküdt ülnökök és e 2 megye nemesei előtt, akik a közgyűlésen a nádorral 
ítélkeztek. De ha nevezettek v. leszármazottaik bármikor is Péter mesternek, a feleségének, 
a fiaiknak és leányaiknak, valamint azok leszármazottainak személyeikben és javaikban 
jogtalanságot okoznának, akkor a Péter által nekik juttatott birtokrészeiktől fosztassanak 
meg, és ezek Péter, a fiai és leányai tulajdonába kerüljenek vissza. Erről a nádor függő-
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pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Iwan fia: Andrásnak és a többi nemesnek. 
D. 4. die congregacionis nostre prenotate, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1372. nov. 22. Dl. 5997. (NRA. 174. 20.) 

2. Uő. 1372. nov. 22. Dl. 6075. (Uo. 174. 20.) Eltérő névalakjai: S. Elizabet, Dragyn.  
Tá.: I. Lajos király, 1372. nov. 22. > Pálóczi László országbíró, 1449. márc. 23. > Uő., 

1469. dec. 12. Dl. 17 108. (NRA. 174. 27.) Eltérő névalakjai: S. Elizabeth, Kermewsd, 
Pethrizlaus, Pisthy. 

R.: Pest m. 378. szám (máj. 19-i dátummal); Bakács, Pest m. 802. szám. 
 
 
201. 1364. márc. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelent egyrészről a Scepus megyei 
Jempnyk-i Olaz (dict.) Simon fia Miklós mester fia: László, másrészről Stephkfalua-i 
Detric comes fia: Jakab mester, Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája prothonotarius-a, 
és László megvallotta, hogy az őt sürgető teendői, főként az apja és őáltala elzálogosított 
birtokrészei kiváltása érdekében (amiket ellenkező esetben elveszít), a Scepus megyei 
Edustornia nevű birtokát – amit [I.] Károly király (H) okleveleivel először patruus-ának: 
Péternek, majd annak halála után az ő apjának: Miklósnak adott, így őrá örökjogú leszár-
mazással háramlott – azon joggal, kiváltsággal (libertatis prerogativa) és tartozékokkal, 
amikkel őhozzá is jutott eladta Jakab mesternek és örököseinek 100 budai márka finom 
ezüstért, semmiféle tulajdont magának és leszármazottainak Edustornya birtokon meg nem 
tartva, hanem annak teljes jogát rájuk ruházva. Átadott minden vonatkozó oklevelet is Ja-
kab mesternek, az esetlegesen nála maradtakat pedig érvénytelenítette. Erről Jakab kérésé-
re a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. sab. p. Passce d., 
a. eiusdem 1364. Arenga. 
 
E.: Dl. 71 644. (Csáky cs. illésfalvi lt. E. 6. 3.) Felül chirographált (ABC). Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és zöld fonata.  
Á.: a 938. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Scepsi, Jemnyk, Stepkfalua. 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt, 1838. máj. 7-i. 

2. ŠA. Levoča. Pobočka Spišská Nová Ves. Igló város lt. Igló város tanácsa. Okleve-
lek 6. (Df. 280 772.) Újkori. 

K.: Csáky I/1. 119–121. 
R.: Illéssy 17. 
 
 
202. 1364. márc. 30. 
A vasvári káptalan előtt Pokud-i János fia: Márton megvallotta, hogy a Puztapokud birtok 
határai melletti kaszálóját (falcature 4 hominum per diem sufficientem), a nagy út mellett 
egyben (in uno ordine) fekvő 10 holdnyi trágyázott földjét, az ezen úton túl egyben levő 14 
hold szántóföldet, valamint az annak teljes szélességében nyugat felé, Rohonch-i Miklós 
fia: Henrik mester Nogtylay nevű birtoka határaiig fekvő cserjést és erdőt Zengerolth-i 
Fülöp fia: László mesternek és ezen Fülöp fia Miklós mester fiainak: Péternek és Fülöpnek 
2 márka dénár készpénzért (minden márkát 100 dénárral számolva) elzálogosította, úgy, 
hogy 6 teljes év elteltéig (usque complecionem 6 annorum integrorum) ezeket nem válthatja 
ki ezen pénzösszegért, csak utána, és ha akkor nem tudja, azután mindig újra 6 teljes év 
elteltével válthatja csak ki ezeket tőlük. D. sab. an. oct. Passce d., a. eiusdem 1364.  
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E.: Dl. 30 683. (GYKOL. Misc. 1. 5. 8.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 
pecsét körvonala. 

K.: Zala II. 1.   
 
 
203. 1364. márc. 31. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) tudomására jutott az esztergomi káptalan és Péter Condom-i 
(Candemoniensis) püspök, az esztergomi érsek suffraganeus-a panaszából, hogy Warad-i 
Fülöp fia: István (az avunculus-a, Sarw-i Bede fia: Péter tanácsából és megbízásából) a 
cinkosaival a káptalan Saag nevű Hunth megyei birtokára (amit a király a püspökre bízott 
benépesítésre és használatra) ment előre megfontoltan, felfegyverkezve, hatalmaskodva, a 
püspök officialis-át: Bogdan-t és famulus-át: Istvánt életveszélyesen megsebesítette, és 
őket halottnak vélve teljesen lemeztelenítve félholtan otthagyta, Bogdan gyermekágyban 
fekvő feleségét kegyetlenül megverte, minden ruháját és gyapjúját elvette, a csecsemőjét a 
bölcsőből kihajította, a ház ládáit feltörve az ott talált készpénzt, valamint a püspök 2 lovát 
elvitte, és mindezzel összesen 300 forint kárt okozott a püspöknek és a káptalannak. Ezért 
a király utasítja a váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bela-i Miklós v. 
Pooth-i Tamás v. Horwath-i Leukus fia: János v. Gay-i Lukács királyi ember tudja meg 
minderről az igazságot, majd idézze Bede fia: Pétert, Fülöp fia: Istvánt és minden cinkosukat, 
akiket a mondott hatalmaskodásban bűnösöknek talál, a püspök, Boogdan officialis és 
István famulus ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (oct. Georgii), majd a káptalan 
tegyen az uralkodónak jelentést. D. in Wysegrad, oct. Pasce d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: a 267. számú oklevélben. 
 
 
204. 1364. márc. 31. Visegrád 
[I.] Lajos király 1364. márc. 31-én (oct. Passche d., a. eiusdem 1364.) Visegrad-on kiadott 
oklevelében az örökös nélkül elhunyt Crise fia: Imre minden birtokát és birtokrészét, főleg 
Lubanowch birtokot László fiainak: [Zambo (dict.)] Miklós mesternek és Istvánnak ado-
mányozta. 
 
Tá.: Kőrös megye, 1383. dec. 19. Dl. 100 194. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lubenovc 

5. 3. 295.) 
 
 
205. 1364. márc. 31. 
[A fehérvári káptalan jelenti Lajos királynak, hogy az országbíró levelét megkapva Alch-i 
Ugrin fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Antal mestert, 
akik a szomszédokkal, valamint Ányos fia: Jánossal (a felperes veszprémi káptalan képvi-
selőjével), továbbá Tamás fia: György, Gergely fiai: Péter és Miklós, és Benedek fia: István 
Echyr-i nemesekkel márc. 28-án (f. V. p. Pasche d.) a veszprémi káptalan Echyr birtokon 
levő, korábban 5 márkára becsült telkeire (sessio) v. telekhelyeire – amiből 3 az egyház 
mellett van a Balaton felől, egy pedig az Echyr-i plébános telke (curia) mellett – és 40 hold 
szántóföldre mentek, és ezeket minden haszonvételükkel, azon mennyiségben, miként 
korábban a veszprémi káptalan az oklevele alapján visszakövetelte (recaptivate), mások 
birtokjogaitól elkülönítve örök birtoklásra iktatták a veszprémi káptalannak, az alperesek 
és mások tilalmazása ellenére is. A határok, amikkel a telkeket és szántóföldeket a királyi 
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ember elkülönítette (és registrum-ban a fehérvári káptalannak bemutatta): földből és kö-
vekből emelt határjel az Echyr-i pap telke (sessio seu curia) előtt; az egyház mellett dél felé 
utca (platea) egy nagy útig, ami Echyr-ről] Pyleph-re megy; a veszprémi káptalan telkének 
kertje; a Balaton (Balatinum) felé határjelben tövisbokor; út a Balaton felé; annak réve és 
vize, ahol fövenyből és kövekből emeltek határjelet; a Balaton révétől fentebb kövekkel 
vegyes föld-határjelet emeltek; Echyr falu, ahol a veszprémi káptalan 3. telke mellett kövekkel 
vegyes föld-határjelet emeltek; szántóföldek; a káptalan telkénél egy út mellett a káptalan 
1 hold szántóföldje, ahol kövekkel vegyes föld-határjelet, majd kövekből álló határjelet 
emeltek; vadkörtefa; cserjésnél út, ami Rendes-ről Echyr birtok egyházához megy; ue. út 
az Echyr falu melletti kútig, amit határjelnek jelöltek ki;  Echyr falu mellett a mondott 1 
hold szántóföld vége; mellette 1 hold föld a veszprémi káptalan 4. telke kertjének sarkáig, 
ahol egy földjelet emeltek a pap telke előtti első határjellel szemben. D. 4. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Echer 4. 

(Df. 200 963.) Felső része erősen hiányos. Hátlapján mandorla alakú pecsét nyoma. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1365. okt. 27. Uo. Echer 5. (Df. 200 974.) Újkori Má.-ban. 

(a hosszabb és folyamatos kiegészítés innen származik) 
R.: Veszpr. reg. 567. és 568. szám.  
 
 
206. [1364.] márc. 31. 
[Péter] prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy parancslevelének megfelelően (l. 150. szám) Zochyk királyi emberrel kiküldték tanú-
ságul János testvér őrszerzetest, akik márc. 29-én (f. VI. p. Pasce d.) Voynatinatiba birtokra 
mentek, és amikor azt a szomszédok jelenlétében Lőrinc fia: Lászlónak iktatni akarták, a 
Miklós fia: János által oda kinevezett officialis: Dragomer ezen ura nevében őket ezen, 
ahogy mondják, Woynatinatyba-ból kihasított birtok iktatásától és átörökítésétől tilalmazta, 
ezért Jánost a királyi jelenlét elé idézték máj. 1-jére László ellenében. D. oct. Pasce d., a. 
supradicto. [1364.]  
 
E.: Dl. 85 352. (Sztáray cs. lt. 137.) Papír. Hátlapján azonos (… pro Ladizlao filio 

Laurencii de Noghmihal contra Johannem filium Nicolai condam iudis curie regie…) 
és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma. Középkori kéztől: 
actor personaliter, pro in Johannes filius Ladizlai cum Lelez ad Jacobi sub pace. Due. 

K.: Sztáray I. 333–334. 
 
 
207. 1364. márc. 31. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja: amikor a király írásos 
parancsából Waykoch-i Bense fia: Péter királyi emberrel kiküldték tanúságul János testvér 
őrszerzetest, hogy megtekintsék a bírságok (birsagia) beszedését, Nagmihal-i Lőrinc fia: 
György (Lachk fia: Pál mester Vng-i comes vicecomes-e) a maga és ezen ura nevében 
megkérdezte Nagmihal-i András fia: Mihályt és annak fiát: Jakabot, hogy ki akarják-e 
váltani ue. Mihály fia: Pongrác birtokrészeit, mire ők azt felelték, hogy jelenleg nem tudják 
ezeket kiváltani, de amikor az alkalmas idő és lehetőség eljön számukra, akkor készek 
lesznek erre. D. oct. Pasce d., a. eiusdem 1364. 
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E.: Dl. 85 353. (Sztáray cs. lt. 138.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-
mint pecsét töredékes nyoma. 

K.: Sztáray I. 334–335. 
 
 
208. 1364. ápr. 2. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor febr. 
14-én (oct. diei Cynerum) a főpapokkal, bárókkal és az ország procer-eivel ülésezve az 
ország különféle részéről színe elé gyűlt pereskedők ügyeiben ítélkezett, Konth Miklós 
nádor (H), a kunok bírája prothonotarius-a és Scepus-i várnagya: Jakab mester bemutatta 
Arnold fia: Miklós, Walter fia: János és Hannus, a régi plébános frater-e, Leuche-i polgárok 
ellenében a Scepsy-i káptalan 3 (a királynak szóló, annak írásos parancsát átíró) jelentését, 
valamint az országbíró 3 bírságoló, különböző években és napokon kiadott oklevelét, állítva, 
hogy ezek tartalmazzák a polgárok elleni keresetét. A káptalan 1360. nov. 22-én (in fe. 
Cecilie, a. verbi incarnati 1360.) kiadott oklevele szerint Lajos király Konth Miklós nádor, 
a kunok bírája prothonotarius-ának: Jakab mesternek az uralkodó és Szent Koronája iránti 
hűsége és szolgálatai viszonzásául Kolchwan-i néhai János Scepsy megyei Kolchwan, 
Dolyna és Horuzkfalua birtokokon levő részeit, amik János örökös nélküli elhunytával az 
ország legkipróbáltabb szokásának megfelelően a király kezeihez háramlottak, azon jogon, 
hogy adományozási jogköréhez tartoznak, Jakab mesternek és örököseinek adományozta, 
nem érintve mások jogait, ezért írásban utasította a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel a királyi ember e birtokrészeket a szomszédok összehívásával régi 
határai mentén járja be, és ha adományozási jogköréhez tartozóknak találja, iktassa Jakabnak 
királyi új adomány címén, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze meg 
Jakab ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést; ők a 
parancsnak megfelelően kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Pétert, akivel amikor 
Rethy-i Imre fia: Miklós királyi ember nov. 20-án (f. VI. an. Cecilie) a birtokrészeket a 
szomszédok összehívásával régi határaik mentén bejárva Jakab mesternek királyi új ado-
mány címén iktatni akarta örök birtoklásra, Arnold fia: Miklós, Walter fia: János és 
Hannus, a régi plébános frater-e, Leuche-i polgárok ettől tilalmazták, ezért őket a királyi 
jelenlét elé idézte Jakab ellenében dec. 4-re (quind. predicte f. VI.). A polgárokat akkor 
Vörös (Rufus) Tamás, a nádori kúria notarius-a (Jakab mester nevében a nádor ügyvéd-
valló levelével) 20 napig várta az országbíró előtt, de ők nem jelentek meg és nem is küld-
tek senkit, így bírságokba estek. Ezután Jakab mester Morkolf fia: Miklós királyi emberrel 
és Tamással, a Scepsy-i káptalan kórusának klerikusával és tanúságával 1362. jan. 17-én 
(f. II. p. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1362.) szintén királyi oklevél erejével a Kolchwan, 
Dolyna és Hruskfolua birtokokon levő részekre ment a szomszédok [összehívásával], és 
amikor azokat bejárva magának a mondott jogon a királyi emberrel iktattatni akarta, 
Konchman fia: János (a régi plébános frater-e) és Walter fia: János, Leuche-i polgárok őket 
az iktatástól tilalmazták, [ezért a királyi ember] jan. 31-re (quind. predicte f. II.) e polgárokat 
a királyi jelenlét elé idézte. Onnan a per az országbíró más levelével a bosnyákok elleni 
királyi had [1363.] aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, szept. 10-re (quind. 
residencie regalis exercitus versus Boznenses moti et ad oct. regis Stephani de novo 
preteritas proclamate) halasztotta, mikor is Jakab mester Konchman fia: Jánost és Walter 
fia: Jánost 30 napig várta, de ők nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, így őket az ország-
bíró levelével (birsagialis) megbírságolta. Amikor Jakab mester harmadjára Cheunukfeu-i 
Pohar (dict.) Miklós fia: István királyi emberrel és Pállal, a Scepsy-i egyház éneklő-
kanonokával [1363.] dec. 19-én (f. III. an. Pauli [! ∋: Thome] ap. de novo preterita) [vö. 
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Anjou-oklt. XLVII. 652. szám] szintén királyi oklevéllel a Kolchuan, Hruskfolua és Dolyna 
birtokokon levő részeket a szomszédok összehívásával bejárva és mások birtokjogaitól 
elkülönítve a mondott jogcímen magának iktattatni akarta, Walter fia: János és Hannus (a 
régi plébános frater-e), Leuche-i polgárok ennek ellentmondtak, ezért őket a királyi ember 
megidézte [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). Akkor István fia: Kilián (Jakab mester nevében 
nádori ügyvédvalló levéllel) 20 napig várt rájuk az országbíró előtt, de nem jelentek meg 
és nem is küldtek senkit, így bírságokban maradtak. Az oklevelek bemutatása után Jakab 
kérte, hogy az országbíró szolgáltasson neki igazságot. Mivel tehát ezen oklevelek szerint 
Jakab mester néhai János Hruskfolua, Kyskolchwan és Dolyna nevű birtokait v. birtok-
részeit a maga joga nevében háromszor törvényesen követelte (recaptivarat), a királyi em-
berekkel a Scepsy-i káptalan tanúsága jelenlétében magának iktattatni akarta, és e három 
esetben Walter fia: János és Hannus, Leuche-i polgárok mindig, Arnold fia: Miklós pedig 
az első alkalommal a követelésnek és az iktatásnak ellentmondtak, Miklóst, Jánost és 
Hannus-t emiatt Jakab a királyi jelenlét elé perbe vonta, de Miklós a királyi és káptalani 
emberek által törvényesen kijelölt első időpontban, János és Hannus pedig egyik időpontban 
sem jelent meg az országbíró előtt, így mindháromszor bírságokban marasztaltattak el, az 
ország szokása szerint pedig a birtokiktatások ügyében háromszor tilalmazók, akik háromszor 
megidézve a jognak nem engedelmeskednek és ellentmondásuk megindoklását elutasítják, 
többször a birtokok v. birtokrészek iktatásának nem mondhatnak ellent, hanem tilalmazásuk 
ellenére is e háromszor követelt birtokok igénylőit azok tulajdonába törvényesen iktatni és 
bevezetni kell, ezért az országbíró írásban kérte a Scepsy-i káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akinek jelenlétében a királyi ember a Kolchwan, Hruskfolua és Dolyna birtokokon 
levő részeket a szomszédok összehívásával bejárva minden tartozékukkal iktassa más jo-
gának sérelme nélkül Jakab mesternek és örököseinek a mondott királyi adomány címén, 
Miklós, János, Hannus és mások ellentmondása ellenére is, mivel e birtokok v. birtok-
részek háromszori követelésekor Miklóson, Jánoson és Hannus-on kívül más nem mondott 
ellent (kivéve Kolchwan-i János özvegyét, Gargow-i András fia: Andrást és Olazy-i Miklós 
fia: Andrást, akik csak az első iktatás idején tilalmaztak, ezért ha a két András és az özvegy 
ellentmondanak, őket idézze meg Jakab ellenében a királyi jelenlét elé), majd a káptalan 
tegyen az uralkodónak jelentést. Amikor az országbíró márc. 31-én (oct. Passce d.) a 
bárókkal és az ország nemeseivel bírói székében [ülésezett, Jakab mester] bemutatta a káptalan 
jelentését (l. 189. szám). Mivel a néhai János mondott birtokrészeit a királyi és káptalani 
ember István comes bírói meghagyásának megfelelően ellentmondás nélkül iktatták Jakab 
mesternek, ezért az országbíró e birtokrészeket királyi adomány címén Jakabnak és örököse-
inek hagyja bírói hatáskörénél fogva, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 3. die oct. predict., a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 5181. (Acta Jesuitica. Leucsov. 5. 23.) Foltos, helyenként gyűrött. Hátlapján közép-

kori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és lila fonata. 
Má.: 1. Dl. 25 118. (Uo. 14. 37.) Újkori.  

2. Dl. 36 444. (Acta eccl. 71. 44.) Újkori.  
 
 
209. 1364. ápr. 2.  
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva Miklós néhai nádor 
fia: János királyi tárnokmester, zalai és veszprémi comes levelét (amit az abban foglaltaknak 
megfelelően pecsétfőjükkel ellátva visszaküldenek a királynak) kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: János őrkanonokot, akivel Gutur-i János fia: György királyi ember márc. 31-én 
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(oct. Passce d.) Pozsony városban a polgároktól megtudta, hogy Mihály pap a pere viselésére 
(miként a tárnokmester mondott levelében szerepel) többszöri hívás ellenére sem járult a 
pozsonyi bíró és esküdtek elé, és nem is küldött senkit maga helyett. D. f. III. p. oct. 
predict., a. d. 1364.  
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 195. (Df. 238 815.) Hát-

lapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro comite Jakus iudice Posoniensi contra 
dominum Mychaelem plebanum de Gelye ad oct. fe. S. Georgii mart. inquisitoria), vala-
mint zárópecsét nyoma és kis visszazáró pecsét töredéke. 

 
 
210. 1364. ápr. 3. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Bereck fia János fiai: 
László és György, valamint Bator-i Leukus fia: Péter (személyesen és nem képviselőik 
révén) ue. Bereck fia Miklós özvegye és leányai ellenében a Lelez-i konvent 
idézőlevelének megfelelően az abban foglaltak ügyében választ kellett adjanak színe előtt 
márc. 31-én (oct. Pasce d.). Akkor megjelent László litteratus e nemes asszonyok nevében 
ügyvédvalló levéllel, László, György és Péter nevében pedig Mihály fia: Ábrahám és János 
fia: Pál a váradi és budai káptalan ügyvédvalló leveleivel, és utóbbiak azt állították, hogy 
képviseltjeik azért nem tudtak személyesen az országbíró elé járulni, mivel egyrészről köz-
tük, másrészről Mihály fia: Péter között egy ember megölése miatt Miklós nádor a márc. 
30-án (sab. an. oct. Passce) és ápr. 4-én (f. V. sequenti) Zabouch és Zathmar megyékben 
levő közgyűléseken elvégzendő közös tudományvételt ítélt, így e napokon László, György 
és Péter e közgyűléseken a tudományvételt végzik. Majd bemutatták a király oklevelét, 
amivel közgyűléseket hirdetett a mondott megyékben és időpontokra a felek közötti közös 
tudományvételre. Az országbíró kérdésére Ábrahám és Pál képviselők azt mondták, hogy 
az idézőlevélben foglalt ügyekben mondott uraik nélkül nem tudnak választ adni, és kér-
ték, hogy a pert az országbíró halassza el az ország szokásának megfelelő bírsággal. Ezért 
István comes a vele ülésező főpapokkal és bárókkal meghagyta, hogy László, György és 
Péter máj. 1-jén (oct. Georgii) (ahonnan a pert tovább nem lehet halasztani semmilyen 
okból) személyesen és ne képviselők révén jelenjenek meg színe előtt, és e nemes asszo-
nyok ellenében az idézőlevélben foglaltak ügyében 3 márka bírsággal adjanak választ. D. 
in Wissegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5294. (NRA. 801. 7.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Bereck fia: Miklós is Batur-i), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
211. 1364. ápr. 3. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak 
(H), hogy Bubek István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően – küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében Bagyon-i Kis (Parvus) Simon v. Haab-i János v. Zala-i 
János királyi ember márc. 31-én (oct. Passce d.) és más alkalmas napokon menjen a Hunt 
megyei Tezer birtokra a szomszédokkal, valamint Tezer-i Ponith fia: Balázs felperessel és 
Bede fia: Péter alperessel (v. azok képviselőivel), és Péter vásárolt birtokrészét az eszter-
gomi káptalan levelében szereplő határok alatt elkülönítve (tekintve, hogy Péter eleddig 
ezen határokkal elégedett volt) iktassa Péternek, a birtok másik részét pedig hagyja Balázsnak 
és rokonainak, majd a konvent máj. 1-jére (oct. Georgii) a királynak tegyen jelentést – 
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Haab-i János királyi emberrel kiküldték tanúságul Tamás litteratus-t, akik márc. 31-én a 
szomszédokkal és a felekkel Tezer birtokra mentek, és amikor ápr. 1-jén (f. II. sequenti) a 
királyi ember Bede fia: Péter birtokrészét az esztergomi káptalan levelében foglalt jelek 
(signa metarum) szerint bejárni, elkülöníteni és Péternek iktatni akarta, a birtok másik részét 
pedig Balázsnak és rokonainak hagyni, Ponith fia: Balázs felperes a királyi embert nem a 
bejárástól, hanem a határok elkülönítésétől, a határjelek emelésétől és a birtokrész Péternek 
történő iktatásától tilalmazta. Péter kérte a királyi és konventi embereket, hogy az ő költségén 
a birtokrészét az esztergomi káptalan és az országbíró döntéshozó oklevele szerint királyi 
mértékkel mérjék meg, Balázs azonban a méréstől is tilalmazta őket, és felperesként az 
országbíró ezen oklevelét sem tudta bemutatni a királyi ember kérésére, azt állítva, hogy 
szegénysége miatt ezen oklevél par-ját nem tudta megkapni. D. f. IV. p. predict. oct.  
Passce d., a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 58 561. (Forgách cs. lt. 197.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (esze-

rint Péter Sarou-i), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
212. 1363. ápr. 3. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudtja, hogy amikor Bubek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően Haab-i János királyi emberrel 
kiküldték tanúságul Tamás litteratus-t a Hunt megyei Tezer birtokra a felperes Tezer-i 
Ponith fia: Balázs és az alperes Sarou-i Bede fia: Péter közötti határ-elkülönítésre, ápr. 2-án 
(f. III. p. oct. Passce d.) Tezer-i Nagy (Magnus) Péter fia: István e birtokon megjelenve a 
maga és fivére: János nevében tilalmazta Bede fia: Pétert és fiait azon ottani birtokrész 
használatától, amit az apjuk, Nagy Péter birtokolt. D. f. IV. p. oct. prenotatas, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 58 562. (Forgách cs. lt. 198.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, va-

lamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
213. 1364. ápr. 3. 
A pozsonyi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), hogy levelének megfelelően ki-
küldték tanúságul kanonoktársukat: Györgyöt, akivel Cheufalua-i Egyed fia: András nádori 
ember ápr. 1-jén (f. II. p. oct. Passce d.) Nezmel birtokon [Miklós] néhai pécsi püspök 
frater-eit: Henchko-t és Simont ápr. 15-re (ad quind. dicte f. II.) megidézték Pozsony város 
bírója: Jakus ellenében a nádor elé, hogy választ adjanak a nádor mondott levelében (amit 
a káptalan pecsétfőjével ellátva a nádornak visszaküld) foglaltakra. D. 3. die evocacionis 
predicte, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 3260. (Df. 241 340.) Hátlapján azo-

nos kéztől tárgymegjelölés (eszerint a megidézettek Nezmel-iek), valamint zárópecsét 
nyoma és kisebb visszazáró pecsét töredéke. 

 
 
214. [1364.] ápr. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa Podwors-i György [fia:] Pál pécsi egyházmegyei klerikusnak a pécsi püspök 
adományozásához tartozó javadalmat rezervál, aminek éves bevétele nem haladja meg 
lélekgondozás esetén a 25, anélkül a 18 ezüstmárkát. A bevezetéssel a Gotho-i monostor 
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apátját és a pécsi officialis-t [!] bízza meg. D. Avenione, III. Non. Apr., pápasága 2. évében. 
[1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 9877. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 249v. alapján.)  
 
 
215. [1364.] ápr. 4. 
Die IV. Apr. Raguzai (Ragusium) tanácsi határozat: egy raguzai sem fogadhatja el vala-
mely külhoni (forensis) zsoldját (soldum), sem tengeren, sem szárazföldön, és egy raguzai 
v. külhoni hajó sem szállíthat a Magyaro.-i (regnum Hungarie) seregekből (gentes).  
 
K.: Gelcich, Raguza 695; Mon. Rag. IV. 15. (1364-es évvel) 
 
 
216. [1364.] ápr. 4. 
Zára városa [a velencei dózsénak]: nem hallgathatják el azokat a jogtalanságokat, amiket a 
velenceiek nekik okoznak. Márc. 28-án egy zsoldosokkal teli velencei gálya elérte a Zára 
districtus-ában levő Szt. Mária-szigetet, és partraszállva kirabolták az ottani embereket, 
nőket és gyerekeket is, elvettek kenyereket, ruhákat, pénzt, állatokat, gyapjút, sajtot nagy 
mennyiségben, és ezzel mintegy 4000 kis font kárt okoztak. Emlékeztetik a dózsét, hogy 
két éve számos velencei alattvaló és polgár a hajóikkal e szigetre menve sok kárt okoznak 
a záraiaknak. És bár a dózsénak mind [Miklós] bán, mind a záraiak ezekről számos esetben 
írtak, mégsem kaptak elégtételt, de még csak választ sem. Ezért a dózse mind a régebbi, 
mind az újabb károkért és jogtalanságokért adjon megfelelő kárpótlást a záraiaknak. D. IV. 
Apr. [1364.] 
 
K.: Ljubić IV. 65–66. (Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. VI. 32.); Smič. 

XIII. 352. 
R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 28. 
 
 
217. 1364. ápr. 5. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Varkun-i János fiai: Omode, Lothard, Miklós kanonok 
és István nevében, hogy Marzaltu-i Bertalan fia István fia: Péter 1363. szept. 12-én (f. III. 
p. Nat. B. virg. in a. prox. preterito) előre megfontoltan, felfegyverkezve János fiai 
Molumsok-on levő birtokrészére menve Miklós kanonokot meg akarta ölni, gyalázó szavakkal 
illette, holott per van közöttük függőben, továbbá János és Kozma nevű jobbágyaikat kegyet-
lenül megverte, István nevű jobbágyuktól elvette 14 pensa dénárját, és megtagadta, hogy 
azt visszaadja, emiatt István a birtokról máshova távozott lakni, továbbá febr. 19-én (f. II. 
p. Reminiscere) Péter hatalmaskodva János fiai malmához menve az ott talált terményeket 
és más javakat elvitte. Ezért a király utasítja a Győr megyei comes-t v. a vicecomes-t és a 
szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg minderről az igaz-
ságot, majd tegyenek jelentést. D. in Vysegrad, f. VI. p. oct. Passce, a. d. 1364. 
 
Á.: a 350. számú oklevélben. 
K.: Horváth R., Győr m. 42. 
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218. 1364. ápr. 5. Bruges 
Johannes Mamberti Chartres-i (Carnotensis) kanonok, az apostoli kamara subcollector-a 
igazolja, hogy Bruges-ben átvett a Wroclaw-i polgárok részéről 1000, Magyaro.-i (U) súlyú 
jó aranyforintot, ezért ez ügyben a polgárokat, valamint Arnaldus de Lacaucina krakkói 
scolasticus-t, az apostoli szék Lengyelo.-i (P) és Magyaro.-i adószedőjét (collector) nyugtatja. 
D. in villa Brugensi, a. 1364., ind. 2., mensis Apr. die 5., V. Orbán pápaságának 2. évében. 
 
K.: Mon. Pol. Vat. III. 117–119. és 121. (ASV. Instrum. Misc. alapján.) 
R.: Mon. Vat. Boh. III. 183–184.  
 
 
219. 1364. ápr. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon jelentés tárgyalását, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint az abban szereplő ügyekben márc. 31-én (oct. Passce d.) kellett elvégezzen 
egyrészről Péter fia: Balázs és Vrs-i Mihály fia: Lőrinc (akik közül Lőrinc jelent meg a 
maga és Balázs nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Bezered-i 
Vörös (Rufus) László fiai: Pál és Jakab között, a felek akaratából nov. 8-ra (oct. OO. SS.) 
halasztja el. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 568. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Bezred 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro 
in idem Jacobus personaliter et cum Zala, de parcium ad quind. Solvit una. 

 
 
220. 1364. ápr. 7. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a Jazou-i 
konvent idézőlevelének megfelelően Scarus-i Miklós fia: István (akinek nevében famulus-a: 
Miklós jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) márc. 31-én (oct. Passce d.) viselt Scarus-i 
Farkas – akinek nevében ügyvivő (assumptor termini) jelent meg és vállalt időpontot –, 
továbbá általa előállítandó jobbágyai: Pál és másik Pál ellenében, perelsőbbség (prioritas 
termini) miatt okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja el. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 56 882. (Hanvay cs. lt. 76.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Egidius de Wal cum 
palatini, pro in Nicolaus filius Petri cum Jazou ad oct. Epiph. Due solvit ambe. 

R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 108. 
 
 
221. 1364. ápr. 7. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt márc. 31-én 
(oct. Passce d.) Sember-i Péter fiai: Jakab és Egyed a Sagh-i konvent idézőlevelének meg-
felelően Vezzeus mester fiai: János, Miklós és Tamás ellenében bemutatták a konvent 
királynak szóló (annak parancslevelét átíró) jelentését, állítva, hogy az tartalmazza keresetüket. 
Eszerint amikor Sember-i Péter fiai: Jakab és Egyed Teryen-i Geregen fia: Péter királyi 
emberrel és Kálmán testvér pappal, a konvent emberével febr. 24-én (sab. an. Oculi) 
Sember birtokot visszavenni (recaptivare) és maguknak iktattatni akarták a szomszédok 
jelenlétében, Miklós Touthbaka-i pap Vezzeus fiai: János, Miklós és Tamás nevében tilal-
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mazta Sember birtok Péter fiainak történő iktatásától a királyi és konventi embereket, ezért 
ők Vezzeus fiait aznap és ott a királyi jelenlét elé idézték márc. 31-re (oct. Pasce d.). 
Ezután Péter fiai kérték az ellentmondás megokolását, mire Vezzeus fia: János a maga, 
mondott fivérei nevében pedig Miklós fia: Bereck a királyi kápolnaispán ügyvédvalló leve-
lével azt mondták, hogy Sember birtok oklevelekkel Vezzeus fiaihoz tartozik, és bemutatták 
[I.] Károly király (H) 1342. ápr. 7-én, Wyssegradon kiadott nyílt oklevelét, miszerint a 
király a Hunt megyei Sember-i Egyed fia: Pétertől (vagyis Jakab és Egyed apjától) a 
Zolym-i és Bakabanya-i királyi polgárok és hospesek javainak elrablásáért elvette a 
Sember-en levő örökbirtokát és azt Marochuk mester akkori Hunt megyei comes-nek adta 
át, úgy, hogy a birtok eladásának árából a Péter által a polgároknak okozott kárt térítse 
meg; majd a királyi emberrel az esztergomi káptalan tanúsága jelenlétében Hunt megyében 
a megyei vásárokon 15 napon át nyilvánosan kihirdettette Péter szomszédai és a megye-
beliek előtt, hogy ha valakit közülük e birtok visszaváltása jog szerint megilleti, váltsa ki 
Marochuk mestertől, ellenkező esetben Marochuk a birtokot bárkinek eladhatja; azonban 
senki sem akarta kiváltani Sember birtokot, ezért Marochuk 60 márka széles bécsi [dénárt], 
ill. forintot adott a polgároknak elrabolt javaikért, majd a király engedélyével ezen összegért 
eladta a birtokot Wezzeus mesternek, a királyi aula lovagjának, Saskw-i várnagynak, az 
uralkodó pedig az adásvételt ezen nyílt oklevelével megerősítette (l. Anjou-oklt. XXVI. 131. 

szám). Ezzel szemben Péter fiai: Jakab és Egyed bemutatták az országbírónak [I.] Lajos 
király 1348. szept. 19-én, Gyanth falu mellett a vadászóhelyén kiadott, titkospecsétes nyílt 
kegylevelét, miszerint a király megkegyelmezett Mihály fia: Jánosnak és fivérének 
(uterinus frater): Miklósnak, valamint Egyed fia: Péternek, akiket a Hunt megyei comes, 
vicecomes és a szolgabírók előtt proskribáltak (nota proscripcionis et extra numerum 
posicionis), és visszaadta nekik azon birtokaikat, amiket emiatt elvesztettek volna, ti. 
Chepel birtokot és a Palasth birtokon levő részt Mihály fiainak, a Sember birtokon levő 
részét pedig Péternek, azzal a feltétellel, hogy mindhármuk menjenek a tengerentúlra 
(partes maritimas) a Nápolyi Királyságba (regnum Sicilie) István erdélyi vajdával és ott 
hűen szolgáljanak; az uralkodó Mihály fiait és Pétert Lukács fia: Benedekkel, a királyi aula 
ifjával mint királyi emberrel e birtokok tulajdonába bevezettette (l. Anjou-oklt. XXXII. 605. 

szám). Erre viszont János és Bereck bemutatták Lajos király 1348. szept. 22-én, Budán 
kiadott gyűrűspecsétes nyílt oklevelét, miszerint a király utasította Moch fia Lukács fia: 
Benedeket, a királyi aula ifját, hogy bár más oklevelével korábban meghagyta neki, hogy 
Sember birtokot az ottani proskribált nemeseknek iktassa, de ezt mégse tegye, hanem a 
birtokot adja át Teuteus és Wezzeus mestereknek, mivel Teuteus jelezte, hogy neki és fivé-
rének Sember birtokon joguk van oklevelekkel, a Sember-i nemesek pedig e birtokot a jog 
rendje szerint követeljék tőlük, és ha azt meg tudják szerezni, őket törvényesen tegyék ki 
abból (l. Anjou-oklt. XXXII. 610. szám). Mivel a felek királyi okleveleket mutattak be 
egymás ellen, János és Bereck pedig azt mondták, hogy további okleveleik is vannak 
Sembel [!] birtokról, ezért az országbíró a felek között nem mert döntést hozni, és a királynét 
megkérdezve annak meghagyásából a pert a király jelenlegi útjáról Visegrádra való vissza-
tértének 8. napjára (ad 8. diem reversionis domini regis de presenti suo itinere hoc in 
Wyssegrad fiende) halasztja el, hogy a királyt megkérdezve elvégezze azt, amit ő parancsol 
az ügyben. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364.  
 
E.: 1. Dl. 87 387. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium. 32. B. 86.) Papír. Hátlapján azo-

nos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint pecsét nyoma és kisebb visszazáró 
pecsét nyoma. Kortárs kéztől: actor personaliter, pro ex in Johannes personaliter, pro 
aliis Briccius filius Nicolai cum capelle ad oct. Nat. Marie, si partes medio tempore. 
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2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 32. E. 228.). Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Eltérő 
névalakjai: Tothbaka, Bakabana, Sasku, Moc, Vissegrad. 

Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1370. jan. 9. Dl. 87 445. (Esterházy cs. hercegi lt. 
Repositorium 32. D. 184. NB.) Eddigiektől eltérő névalakja: Saagh. 

 
 
222. 1364. ápr. 7. 
Az egri káptalan 1364. ápr. 7-én (quind. Pasce, a. d. 1364.) kiadott nyílt oklevele szerint 
színük előtt Mihály Homonna-i pap és Nawalyad-i Nata fia: György (Homonna-i Drugeth 
[János] fia [Drugeth] János mester fiai: Sebestyén, Miklós, István és Ferenc, valamint 
Geren-i János comes fia: Miklós nevében) tiltakoztak, hogy nevezettek joga sérelmére 
János fia: Drugeth [!] és Geren-i néhai Miklós comes fia: János érvénytelenítették a jogaikról 
és birtokaikról kiadott számos oklevelüket Ruzka-i Dobo fia: Jakab, Paloch-i Máté 
(Mathius) fia: Péter és frater-e: András, Paloch-i Pethew fia: János, Chazlouch-i László fia: 
János, Ruzka-i Bathor (dict.) János fiai: István és Miklós és mások ellenében, ezért a kép-
viselők Drugeth fia János mester fiai és János comes fia: Miklós nevében János fia: 
Drugeth-et és Miklós comes fia: Jánost ezen okleveleik érvénytelenítésétől tilalmazták. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1411. jún. 15. Dl. 53 592. (Kállay cs. lt. 1400. 510.) 1365-ös 

évet írva. 
2. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1413. máj. 3. Dl. 53 667. (Uo. 1400. 612.) Eltérő név-
alakjai: Nyaualyad, Dobow, Mathyus, Paluch, Chazloch, Bator. 

 
 
223. 1364. ápr. 8.  
A vasvári káptalan előtt Koltha-i Kázmér fia: Péter (aki Margit nemes asszonytól, Koltha-i 
Vida fia Illés leányától született) megvallotta, hogy a Koltha-n levő teljes birtokrészét, ami 
anyja leánynegyede okán tartozik hozzá, Szombath fia Miklós fiainak: Péternek, Istvánnak 
és Ágostonnak és örököseiknek adta minden tartozékkal, s ha e birtokrészről bármely oklevelet 
csalárdul megtartott volna, az érvénytelen. D. f. II. p. quind. Pasche d., a. eiusdem 1364. 
 
Má.: VAML. 113. Örökvallások 1. 1. (Df. 261 634.) Újkori. 
 
 
224. 1364. ápr. 8. 
A zágrábi káptalan előtt Wynimarus apát, valamint Miklós és Ulrik testvérek a ciszterci 
rendi Zagrabia-i Boldogságos Szűz Mária-monostor konventje nevében megvallották, hogy 
a káptalan határain belül fekvő fürdőhelyük v. -házuk (stuba vel locus balnei, stuba ~ 
domus balnealis, balneum) Nicolet-hez, Grech város egykori bírójához, majd annak örökös 
és végrendelet nélküli halála után az ő kezükhöz került, ezután a velencei (de Veneciis) 
Mafee Blondo leánya: Berucha asszony, Grech város egykori polgára e fürdőhelyet a 
magáénak mondta, és a perükben végül olyan ítélet született, hogy a fürdőhelyen akkor 
levő épületek az asszonynak járnak, a fürdőhely pedig a monostornak és az apátnak. Ezen 
épületeket el is vitték onnan, így a fürdőhely sokszor híján volt épületeknek, ezért a mo-
nostor, az apát és a konvent (akik a fürdőhely tönkretétele miatt évekig semmiféle hasznot 
v. bevételt nem kaptak onnan, ami nekik járna) mindezt megfontolva és tanácsot tartva, és 
gondoskodni óhajtván a monostorról és ottani testvérekről, hogy elkerüljék a további kárt, 
ami a számukra az épületek v. a fürdő romlásából a jövőben fakadhat, ezen fürdőhelyet Pál 
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kamarcai (Kamarchensis) főesperesnek, a káptalan kanonokának, a frater-einek: Tamásnak 
és Jánosnak és ezek örököseinek adták birtoklásra, hogy épületekkel és a fürdőháznak alkal-
mas más dolgokkal lássák el, úgy, hogy Pál, a frater-ei és örököseik 1366-tól kezdve minden 
évben Húsvétkor a fürdőhely éves census-aként 4 pensa forgalomban levő dénárt, továbbá 
évente háromszor 10 dénárt fizetnek ajándékként (munus) az apátnak és a testvéreknek, bár 
először a fürdő éves census-át 60 dénárra számították ki. Pál és frater-ei az ottani fürdőst v. 
a borbélyokat (balneator sive rasores) az apát és a testvérek kérésére el kell küldjék hozzájuk 
borotválásra (akár a fürdőben, akár a házukban, ahol a testvérek akarják) minden két hétben 
(quindena), kivéve a szerdákat (f. IV.) és szombatokat, amikor a testvérek nem kérhetik 
ezt. Érvágásról (sanguinis minucio), ha szükséges, évente négyszer kell gondoskodjanak 
minutor-aik által a testvéreknek. Ahányszor a fürdőt a szokott napokon a fürdőzőknek 
befűtik, az apát és a testvérek szabadon bemehetnek oda fürdeni fizetés nélkül, és nekik a 
fürdős és az ottani szolgák (servitor) a kellő és szokásos szolgálatokat adják. Az apát és a 
testvérek a maguk és a konvent nevében Pálnak és frater-einek megengedik, hogy a fürdő-
helyet az ott megépítendő épülettel együtt eladhatják, adományozhatják, végrendelkezhet-
nek vele (legare), bérbe (locare) és zálogba adhatják, és tetszésüknek megfelően bármi 
módon rendelkezhetnek vele, nem érintve a monostornak és az apátnak járó mondott szol-
gálatokat. Ha Pál v. a fürdő más birtokosai a mondott census kifizetésének bármely idő-
pontját elmulasztják, minden ilyen alkalommal kétszeres büntetés sújtsa őket. Az apát és a 
monostor testvérei kötelezték magukat mindezek örök megtartására, a káptalan pedig ezen 
egyezséget mint a monostor valós kegyura és gondnoka (tutor) érvényesnek elfogadva 
megerősíti és ahhoz beleegyezését adja függőpecsétes oklevelével. D. f. II. p. quind. 
Passche d., a. eiusdem 1364. 
 
E.: AHA. Diplomata latina. 5. 46. (Df. 230 491.) Foltos. Függőpecsét fonata. 
K.: Tkalčič, Mon. civ. Zagr. I. 229–230; Smič. XIII. 353–355.  
 
 
225. 1364. ápr. 8. Zágrábi ciszterci monostor 
Wynnimarus, a ciszterci rendi Zagrabia-i Boldogságos Szűz Mária-monostor apátja és a 
konvent azonos tartalmú, pecsétjeikkel ellátott oklevele. D. in monasterio nostro predicto, 
f. II. p. quind. Pasce d., a. eiusdem 1364. 
 
K.: Smič. XIII. 355–357. (Egykori ottani E.-je alapján.) 
 
 
226. [1364.] ápr. 8. Avignon 
[V. Orbán pápának] elpanaszolták Baudonus Cornuti perjel és a Je-i Szt. János-ispotály 
Magyaro.-i (V) perjelségének testvérei, hogy a perjelséghez tartozó birtokokat, falvakat, 
házakat, jogokat, joghatóságokat, bevételeket, census-okat, ingó és ingatlan javakat egyházi 
és világi személyek és testületek jogtalanul elfoglalták, őket zaklatják és nekik jogtalanságokat 
okoznak. Ezért kérésükre a pápa az ügyben számukra 3 évre az esztergomi és spalatoi érseket, 
valamint a pécsi püspököt jogvédőknek és bíróknak nevezi ki, akik szolgáltassanak nekik 
igazságot, a jogtalanságokat és károkozásokat ne engedjék, a mondottak visszaadására 
kényszerítsék a bitorlókat (bármilyen méltóságúak, helyzetűek, rendűek v. állapotúak is 
legyenek), akikkel szemben egyházi fenyítékkel járhatnak el, akár világi karhatalmat is 
segítségül hívva. D. Avinione, VI. Id. Apr., pápasága 2. évében. [1364.] 
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Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. 598v-599r. (Df. 289 774.) 
R.: V. Orbán, LC. 10297. szám.  
 
 
227. 1364. ápr. 9. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Lorand 
fia: János mester vasvári vicecomes a maga és ue. Lorand fia István fia: János nevében 
bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1351. febr. 24-i, 
gyanútól mentes nyílt kegylevelét. Kérésére a király ezen oklevelet átírja, a mondott keggyel 
együtt elfogadja, és nekik és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Id. Apr., uralkodása 23. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos 
csanádi, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 50 117. (Szerdahelyi cs. lt. 30.) Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
228. 1364. ápr. 9. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a vasvári káptalannak: színe előtt 
Telekus-i András fia: Miklós a káptalan idézőlevelének megfelelően márc. 31-én (oct. 
Passce d.) Makua-i Márk fia: Peteu ellen bemutatta a káptalan királynak szóló (annak írásos 
parancsát átíró) ezen jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza keresetét. Eszerint a királynak 
elmondták András fia: Miklós nevében, hogy ő a Telekus-on levő birtokrészét Makua-i 
Márk fia: Peteu-nek bizonyos pénzösszegért elzálogosította, és azt ki akarja váltani tőle, 
ezért az uralkodó utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember 
menjen Peteu-höz és mondja meg neki királyi szóval, hogy megkapván a zálogösszeget, a 
birtokrészt Miklósnak adja vissza, ellenkező esetben a királyi ember idézze meg Peteu-t a 
királyi jelenlét elé Miklós ellenében, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést; a 
káptalan a parancslevélnek megfelelően kiküldte tanúságul kórusa klerikusát: Istvánt, akivel 
Telekus-i Móric fia: János királyi ember márc. 18-án (f. II. p. Ramispalmarum) Márk fia: 
Peteu-höz menve elmondta neki a király szavával, hogy megkapva a zálogösszeget, a birtok-
részt Miklósnak adja vissza, mire Peteu azt felelte, hogy valóban vannak zálogos birtok-
részei, és Miklós a sajátját visszakövetelheti (recapere), ha nem lesz ellentmondás, emiatt 
aznap Peteu-t a Makua nevű birtokán a királyi ember márc. 31-re (oct. Passce d.) megidézte 
Telekus-i András fia: Miklós ellenében a királyi jelenlét elé. Ezután János fia: Péter (Peteu 
nevében a káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta az országbírónak, hogy Peteu-t 
márc. 31-re Miklós nem az ország szokásának (lex) megfelelően idéztette meg, ahogy ez a 
káptalan mondott oklevelében is szerepel, Miklós pedig azt állította, hogy Peteu-t nem 
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márc. 18-án, hanem márc. 11-én (f. II. an. Ramispalmarum) idéztette meg, ebben a káptalan 
notarius-a hibázott, és az ügyben magát a királyi és káptalani emberek állításának vetette 
alá. Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy az idézést elvégzett királyi és káptalani embereket 
máj. 1-jére (oct. Georgii) hívassák maguk elé a felek v. képviselőik jelenlétében, és tudják 
meg tőlük a király és Szent Koronája iránti hűségükre, hogy András fia: Miklós márc. 18-án 
v. márc. 11-én idéztette-e meg velük Márk fia: Peteu-t, és a notarius hibázott-e (nehogy 
emiatt Miklóst jogtalan büntetés sújtsa), majd a káptalan máj. 8-ra (8. diem oct. Georgii) 
tegyen jelentést a királynak. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 701. (Festetics cs. lt. Vas 58.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
229. 1364. ápr. 10. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak, a kunok 
bírájának, hogy döntéshozó oklevelének megfelelően Berzenche-i Demeter fia: Lukács 
mesterrel (Lyndua-i néhai Miklós bán fiai: István és János mesterek, felperesek részére) és 
Korpad-i László fia: Istvánnal (Zenthkiral-i Jakab fia János fia: Jakab alperes részére), 
nádori emberekkel kiküldték tanúságul Móric testvér papot és Istvánt, kórusuk klerikusát a 
felek közötti, elfogultság nélküli közös tudományvételre arról, hogy Jakab fia: János 7 
évvel azelőtt, aug. 20-án (in fe. regis Stephani cuius tempore primarie proposicionis 7. 
preterisset revolucio annualis) István mester Kadarkutha-i két jobbágyát megölte és három 
jobbágyát életveszélyesen megsebesítette-e, avagy mindebben ártatlan. Ők ápr. 7-én 
(quind. Pasce d.) Kadarkuta birtokon és máshol együttesen eljárva nemeseket, nem nemeseket 
és bármiféle helyzetű és állapotú embereket megkérdeztek erről. Zenthmartun-i Nagy 
(Magnus) János, Zenthmartun-i Pál, Glolch-i Demeter, Achy-i Móric fia: Mihály, Ezpete-i 
Tamás fia: Pál, Golch-i Márton fia: Mihály (határtársak), továbbá Berzenche-i János mes-
ter, rannyamelléki (iuxta Rannya) László fia: Tamás, Taran-i Bede fia: Miklós, Tornoch-i 
Miklós fia: János, Ondrehy-i Mihály fia: Péter (Nyitra megye), a zalai Kekenyes-i János 
fia: Jakab, Zenthlachlou-i Beke fia: Demeter, Keserdy-i Nagy (Magnus) Benedek, 
[Keche]folua-i Pál, Sag-i Ban (dict.) Pál mester, Illyad-i Tamás fia: Péter, Zenthgyurgh-i 
Gogan fia: Benedek, Belch-i Thiuis Péter, Bodugazzon-i Gergely fiai: Petheu és György, 
Kohan-i János, Sehter-i János fia: Péter, istvánföldei (terra Stephani) István fia: Jakab és 
Vysko-i Mihály nemesek, valamint 600 nem nemes István és János mesterek érdekében azt 
tanúsították, hogy Jakab fia: János 7 évvel azelőtt, aug. 20-án István mester Kadarkuta-i két 
jobbágyát megölte és három jobbágyát életveszélyesen megsebesítette. Ezzel szemben Elye-i 
Illés fia: Illés, Ipolit fia: György, Hedruh-i János fia: Hedric, Vyznye-i Lőrinc fia: Péter 
mester, Denk fia: János (Hedruh-i Hedric fia János fia: Péter mester officialis-a), Lad-i 
Sámson fia: Péter, Elye-i László fia: László, Lad-i  József fia: Jakab, Lad-i Péter fia: Ist-
ván, Lad-i Ágoston fia: Márton, Gyolch-i János fia: Péter, Gyolch-i Gergely, Zenche-i 
István fia: Dénes, György fia: János, Tapaz-i Miklós fia: Péter, BeseneuZenthmarton-i Fülöp, 
Ezpete-i Balázs, Ezpete-i Miklós fia: Lőrinc, Zenche-i Tamás fia: Mihály, Ezpete-i János 
fia: Péter (Kadarkuth birtok közvetlen határtársai), Inakad-i András (határtárs), Nylas 
(dict.) János fiai: István és Miklós (Zenthkiral birtok közvetlen határtársai), Kapusfeu-i 
Sándor fiai: Moyus mester és György, Merey-i István fia: Péter, Koaznya-i Péter fia: Lukács, 
Zomayn-i István fia: János, Zomayn-i Pál, Tordas-i Pál, Koachy-i István, Hothwan-i Mihály, 
Henyz-i Miklós fia: István, Korpad-i János fia: Pál, Tuul-i Mihály, Hetes-i Tamás fia: János, 
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Kynkus-i Zene fia: Bereck, Zomaym-i Jakab, Mere-i Tivadar fia: Péter, Tordas-i Benedek 
fia: Péter, Endus-i Péter fia: János, Endred-i János fia: László, Tengurd-i István fia: Miklós 
megyei nemesek, valamint majd 300 közrendű (homo popularis) megerősítették, hogy 
Jakab fia: János mindebben ártatlan. D. 4. die inquisicionis prenotate, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5296. (NRA. 1539. 63.) Helyenként foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Zentkyral névalakkal és eszerint a jelentés ad 8. diem quind. Pasce szólt a 
nádornak), valamint zárópecsét töredékei. 

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 28–29. 
 
 
230. [1364.] ápr. 11.  
Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 173. 

szám) emberével, Losad-i Lászlóval kiküldték tanúságul karpapjukat: Miklóst, akik ápr. 5-
én (f. VI. an. quind. Resurr. d.) Zalasd birtokot a szomszédok összehívásával bejárták, a 
szükséges helyeken határjeleket emeltek és a birtokot Musad fia: Lászlónak iktatták, nem 
lévén ellentmondó. Hj.: Rakusd birtok felől Nadaspataka folyó; Pophege hegy; nagy út; 
szántóföldek; ezen folyó; Berch; Bykuspataka patak mellett szántóföldek; Kwuesuize víz, 
ami közös határ egészen a Sydout nevű útig, ahol szántóföldek vannak; Thevteus (dict.) 
Berch-en szántóföldek; Kek nevű hegy; Zalasd folyó; ezen Nadaspataka. D. f. V. p. quind. 
predictas, a. prenotato. [1364.] 
 
Á.: a 274. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 270. szám. 
 
 
231. [1364.] ápr. 11.  
A Colusmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H; 
dominus eorum naturalis), hogy parancslevelének megfelelően (l. 132. szám) Kecheth-i 
Miklós fia: Tamás királyi emberrel kiküldték tanúságul konventjük testvérét: Kiliánt, akik 
ápr. 3-án (f. IV. p. oct. Passce d.) a szomszédok összehívásával Kereztwr birtokot bejárták 
régi határai mentén, mások birtokaitól elkülönítették a szükséges helyeken új határjeleket 
emelve, és iktatták Reche-i Balázs fiainak: Mihály mesternek, Lőrincnek, Antalnak és 
Lászlónak királyi új adomány címén, nem lévén ellentmondó. Kerezthwr birtok határai: 
Jakab fia András fiai: Miklós és László Berethe nevű birtokának végében patak; ezen patak 
a Sayow folyóig, ahol Kereztwr birtok elkülönül Zenthandurias falutól; szántóföldek; patak; 
szántóföld vége; szőlőhegy, ahol Kereztwr birtok elkülönül Zenthandrias falutól; cserjés; 
Sospotakfew patak caput-ja; ezen Sospatak patak medre Kendtelek birtok határaiig; 
wlgariter Tulgfa nevű tölgyfa, ahol Kereztwr birtok elkülönül Kendtelek-től; hosszú Berch; 
Zeleuberch nevű cserjés; Radatyafa nevű fák, ahol Kereztwr birtok elkülönül Kendtelek 
falutól; szántóföldek; Sayow folyónál fűzfa; ezen folyó, ami elkülöníti Kereztwr birtokot 
Sarwar birtoktól egy patakig; Berch nevű hegy; a mondott [!] Beretopotaka patak. A 
Kereztwr birtokhoz tartozó Fellak birtok v. falu határai: Hegor nevű domb, ami elkülöníti 
Buchkatelke és Fellak birtokokat a Beretopataka folyóig; hegy és csúcsa; cserjés; völgy; 
Berethopotaka patak caput-ja mint határjel; ezen patak; nagy út mellett Fellakpotaka folyó; 
cserjés hegy oldala; ezen hegyen cserjés ösvény; Melyespotaka patak a Nogfolu faluig 
folyó másik patakig; két kő mint határjel; Chychol hegynél mochar nevű ér, mely hegytől 
jobbra van Fellak falu; völgy; patak; Zakaduztfeuld nevű föld; Nergesheg nevű hegy tetején 
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tölgyfa; tó; szántóföldek; ElesBerch nevű domb; Beretopotaka és Fellakpotaka patakok. D. 
f. V. p. quind. Passce d., a. prenotato. [1364.]  
 
Á.: I. Lajos király, 1367. jan. 29. Dl. 30 682. (GYKOL. Centuriae. AA. 40.) 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 237–241. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 271. szám. 
 
 
232. 1364. ápr. 11.  
Jans Ammelreich hainburgi (Haimpurch) polgár és felesége: Christein a maguk és örököseik 
nevében kinyilvánítják, hogy a hét házból származó, Pozsonyban (cze Presburch) érvényes 
és bevett pénzben értendő 11 schilling, 13 és fél dénárt (phenning) kitevő örökjáradékukat 
eladták Jans der Poll pozsonyi polgárnak és örököseinek 12 font (phunt) dénárért. A hét 
házból öt a külvárosban fekszik, egymás mellett a pékek utcájában (im pechkin gäzzlein), 
az Ulrik (Ulreich) cipész házának szomszédságában fekvő, Medlein Stebenenten tulajdo-
nában lévő háznál kezdődnek és Nyclas Choler házáig tartanak. A másik két ház a Magas 
utcában (an der Höchstrazzen) fekszik, az egyik Jacob Hönigler és Stephan Aban házai 
között áll és Jacob Lebené, a másik Nyclas Wadler háza, ami egyfelől Chunrat Pürger, 
másfelől Chunrat Hawser házai között helyezkedik el. Az örökjáradék a pozsonyi város- és 
szokásjog szerint évenként háromszor – Szent Mihály napján (szept. 29.), Karácsony napján 
(dec. 25.) és Szent György napján (ápr. 24.) – esedékes. Az oklevélre tanúként két pozsonyi 
esküdt: Jacob Reichart és Mertein Chirichenchnopf függesztik pecsétjüket. Der brief ist 
geben nach Christi gebürde 1364. Jar des nachsten phincztags nach dem andern Suntag 
nach Ostern, so man singt misericordia Domini.  
 
E.: Df. 238 816. (AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek. 196.) Két 

függőpecsét. Hátlapján középkori kéztől: dienst von V hawssern im pekken gessel und 
II hews auff derhochstass XI schilling XIII denar I phennig, újkori kéztől: Census 
Domorum in Pekken gassell.  

R.: AMB. Inventár 216. szám.  
Skorka Renáta 

 
 
233. 1364. ápr. 12. 
A győri káptalan tudatja, hogy oklevelüknek megfelelően színük előtt Paztor-i Miklós fia: 
Péter ápr. 10-én (f. IV. p. quind. Passce) harmadmagával, nemesekkel letette az esküt Pok-i 
Desew fia: Miklós ellenében arról, hogy ő Miklós vádjaiban – megsebesítette 3 sebbel 
Miklós Benche nevű Ethyed-i falunagyát és emiatt Benche a rokonaival Ethyud-ról 
Moruchyda birtokra ment lakni; Péter Ethyud birtokra ment hatalmaskodva, Miklós jobbágyai 
8 lovát elvitte, e jobbágyok közül sokakat lovakkal eltapostatott, egy asszony köntösét a ló 
lábaival elszagatta, és mindezek miatt Ethyud birtok tönkrement – teljesen ártatlan. D. 3. 
die iuramentalis deposicionis predicte, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 41 569. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/7. 527–528. 
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234. 1364. ápr. 12.  
Jakab (Jacob), Pozsony (Presburch) város bírója, a néhai Niclas pey dem Tor fia és a város 
esküdt tanácsa kinyilvánítják, hogy Jans Pogner-nek, a feleségének: Margitnak, valamint 
örököseiknek örök jogon átadják a városhoz tartozó íjászházat (dacz pognerhaws) – ami a 
városon kívül, a Wödric utcában (an wedriczer gazzen) fekszik a sarkon, Chunrat 
Poloparcz háza mellett – egy font (phunt) dénár éves örökjáradékért, amit Pogner-éknek 
minden évben teljesíteniük kell a város bírója és tanácsa felé. A házat és a hozzá tartozó 
járadékot Pogner-ék a továbbiakban mint tulajdonukat eladhatják, elzálogosíthatják és 
átörökíthetik annak, akinek akarják. Az oklevelet a város a pecsétjével látja el. Der brief ist 
geben nach Christi geburde 1364. Jar dez nesten vreitags nach dem anern Suntag nach 
Ostern, als man singet misericordia Domini. 
 
E.: Df. 238 817. (AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek. 197.) Füg-

gőpecsét hártyaszalagja. Hátlapján újkori kéztől latin nyelvű tárgymegjelölés.  
R.: AMB. Inventár 217. szám.  

Skorka Renáta 
 
 
235. 1364. ápr. 13. 
Egyed, a Thurcz-i Boldogságos Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent elé járult egy-
részről Gombas-i János fia: János, másrészről Neczpal-i János fia: István és Neczpal-i Imre 
fia: György, és János elmondta, hogy apja leánytestvére (soror uterina), Neczpal-i Balázs 
özvegye: Katalin hitbéréért és jegyajándékáért István és György hosszú pereskedés után 
fogott nemes bírók döntésének megfelelően elégtételt adtak, kifizetve Jánosnak 50 aranyfo-
rintot, ezért ő nyugtatta Istvánt, Györgyöt és utódaikat az ügyben. Erről a konvent függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. sab. an. Tyburcii et Valeriani, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 63 082. (Justh cs. lt. 26.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és 

hártyaszalagja. 
R.: Justh 40. szám. 
 
 
236. 1364. (ápr. 14. előtt) 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a váradi káptalannak: korábbi ügyvéd-
valló [! ∋: perhalasztó] oklevele szerint [Pachal-i] András fia: Benedek mester, Dénes erdélyi 
vajda prothonotarius-a bemutatta Chohul-i János fiai: Péter és a gyermek (puer) László 
ellenében a káptalan 135[9.] évi, királynak szóló jelentését, miszerint Benedek mester 
Tharjan-i Pál fia: István királyi emberrel, valamint a káptalan kanonoktársával és emberével: 
Vilmos mesterrel szept. 11-én, 12-én és 13-án (IV., V. et VI. f. an. Exalt. S. Crucis) a 
szomszédok jelenlétében Pachul, Boyun, Machalathelek és Kisthelek birtokokat ellent-
mondás nélkül bejárta az oklevélben leírt határok alatt, de szept. 22-én (domin. p. Mathei) 
a káptalan előtt Doba-i Bertalan fia: Miklós – Chahul-i Nagy (Magnus) János fiai: Péter és 
Sebestyén nevében – Bayun birtok bejárásának és határjelei emelésének ellentmondott a 
Machalakuth (dict.) pataktól a Huzyuazou nevű patak caput-jáig, ezért a királyi és káptalani 
emberek Péter és Sebestyén mestereket okt. 13-ra (quind. Michaelis) a királyi jelenlét elé 
idézték.  Benedek kérdésére János fia: László – Chohul-i János fia: Sebestyén, valamint a 
gyermek László nevében (akire a per a fivére: Péter halála után szállt az ország szokása 
szerint) a leleszi konvent ügyvédvalló levelével – azt felelte a tilalmazás okaként, hogy 
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Benedek mester Boyun bejárásával és határjelei emelésével  Chohul területéből nagy részt 
Boyun-hoz akart csatolni. Mivel az ügyben az országbíró e birtokok újabb bejárása nélkül 
nem tudott döntést hozni, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki a felek részére tanúságaikat, 
akikkel Tarjan-i Pál fiai: János v. István v. Dedach-i [Ányos] fiai: János v. Miklós v. Gyere-i 
[!] Tivadar (Theodor) fia: István v. Csatar-i ….. v. Rucheth-i [!] Vörös (Rufus) Miklós (a 
felperes Benedek részére), ill. Tykud-i Csepan v. Pathyud-i Lőrinc v. Wray-i Balázs (az 
alperesek részére) királyi emberek ápr. 14-én (22. die Pasche d.) és a köv. napokon először 
Benedek v. képviselője mutatása alapján Boyun-t Chahul felől, majd Sebestyén v. képviselője 
mutatása szerint Chahul-t Boyun felől járják be a megmutatott határjelek mentén, s ha a 
felek egyetértenek, a saját birtokukat hagyják nekik örök birtoklásra, e határjelekkel elkü-
lönítve, ha pedig valamely földrésznél nem értenek egyet, azt ideiglenes jelekkel (signis 
pro metis positis) megjelölve, megtekintve mennyiségét, minőségét és hasznát királyi mér-
tékkel mérjék meg, v. ha mérni nem lehet, szemmel becsüljék fel az ország szokása szerint 
értékén (in condigno suo precio et valore), nézzék meg, hogy melyik fél által megmutatott 
határok a valósabbak, majd. a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) a királynak tegyen jelentést. 
D. in Wissegrad, 12. die termini prenotati [!], a. d. 1364. 
 
Á.: Szapolyai István nádor, 1499. febr. 7. Dl. 38 753. (Erdélyi fisc. lt. 21. 6. G.) Újkori Má.-ban. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 250. szám. (feltételezett jan. 24-i dátummal; a kiegészítések innen valók) 
Megj.: Mivel a Má. kihagyta az 1364. évi tárgyalás napját, így az oklevél ahhoz viszonyított 

napi keltét sem lehet megadni, csak annyi bizonyos, hogy a határjárás kitűzött első 
napja, ápr. 14. előtt kelt. 

 
 
237. 1364. ápr. 16. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) néhai 
Wezeus mester fia: János mester, a királyi aula lovagja a maga, fivérei (uterinus frater): 
Wezzeus és Tamás, valamint néhai Teuteus mester fia: László, az ő patruelis frater-e nevében 
bemutatta a Boszniában (in terra Wzwre) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1347. szept. 23-án, 
1348. dec. 21-én és 1349. dec. 20-án kiadott, gyanútól mentes nyílt okleveleit, amikből 
kettőben a király nekik adta cserébe Seleez, Wdol és Mortund birtokokat Beche és Peregh 
nevű birtokaikért, a harmadikban pedig Nyr birtokot Wezzeus mesternek adományozta 
szolgálataiért (l. Anjou-oklt. XXXI. 892., XXXII. 914. és XXXIII. 936. szám). Kérésére a 
király ezen okleveleket átírja, a bennük foglalt adományokkal együtt elfogadja és 
Wezzews mester fiainak: János mesternek, Wezzeus-nek és Tamásnak, valamint Teuteus 
fia: Lászlónak és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti, más jogának sérelme nélkül, 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XVI. Kal. Maii, 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, Mihály egri, 
Vilmos pécsi, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál 
királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
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E.: Dl. 77 320. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 440.) Hátlapján középkori kezektől: litera super 
concambio Bece et Zelis, Wdwl et Nyr. Függőpecsétre utaló bevágás. 

K.: Z. III. 225–230. 
 
 
238. 1364. ápr. 16. Visegrád 
…….. kéri jelen oklevelével …… tanúságul …….. Fyzeser-i Nagy (Magnus) János v. 
……agh-i …… fia ……. királyi ember Nogmyhal-i András fiát: ……. idézze meg Tee…-i 
István fia: …….. ellenében a királyi jelenlét elé, majd …….. a királynak tegyen jelentést. 
D. in Vyssegrad, 24. die Passce d., a. eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 24. (Df. 219 522.) Nagy részén foltos. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Teeth [?] névalakkal), valamint zárópecsét 
töredékei. 

Megj.: OL-adatbázis szerint Bebek István országbíró oklevele. 
 
 
239. [1364.] ápr. 16. 
Die XVI. Apr. A raguzai (Ragusium) rogatus-ok tanácsának határozata: a magyar (H) ki-
rály elküldte levelét a rector-nak, a tanácsnak és a városnak, amiben utasította őket, hogy 
ne vásároljanak fel előre semmiféle gabonát országából, hogy azt külföldre vigyék kikötő-
jükből. Mindezt a városban és annak területén (districtus) nyilvánosan hirdessék ki, és ha 
azután valakiket azon találnának, hogy a király országából gabonát adnak el, az ilyeneket 
javaikban és személyükben büntessék meg.  
 
K.: Gelcich, Raguza 696; Mon. Rag. IV. 16–17. (1364-es évvel) 
 
 
240. 1364. ápr. 18. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Druget [János] fia János fia: János nevében, hogy Péter 
fia: János (Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek Therebes-i alvárnagya) 3 évvel azelőtt, Mihály 
ünnepe előtti kedden (f. III. an. Mychaelis cuius nunc 3. adveniret revolucio annualis) az ő 
Hory falubeli jobbágya 1 szekerét, 5 lovát, 300 sóját, 2 (két forintot érő) kardját, egy tegezét 
íjjal és 2 nyergét hatalmaskodva elvette a közúton; 2 évvel ezelőtt, Böjtközép ünnepe előtti 
szerdán (f. IV. an. diem medii Quadr., cuius nunc 2. preterisset revolucio annualis) elfogta 
Márk nevű jobbágyát, aki Cupun faluból hazafelé tartott, és Cupun faluban egy jobbágya 
tehenét és négy forintot érő köpenyét elvette; [1363.] szept. 2-án (sab. an. Nat. virg. glor. 
nunc preteritum) az ő Hory nevű birtokára ment felfegyverkezve, hatalmaskodva, és ottani 
jobbágyai 60 disznóját elvette, János fia: János kárára és jogának sérelmére. Ezért a király 
utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Albert fia: Peteu v. 
Lezthemer-i Máté v. Nata fia: Bálint v. János fia: Miklós v. Lezna-i Lőrinc v. Mykete-i 
Bakou v. Bethlem-i Mihály fia: Demeter királyi ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vissegrad, f. V. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 4. (Df. 219 503.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis pecsét nyoma. 
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241. 1364. ápr. 18. 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje előtt Wezeken-i Miklós fia: János elő-
adta, hogy a közte és ue. Miklós fia: Fako, az ő fivére közötti minapi (nuper) fogottbírói 
döntés során ő tilalmazta Kurth-i Jánost (mivel az másodfokú vérrokonságban áll Fako-val, 
ezért neki kedvezhet az ország joga ellenére), továbbá Cheke-i Péter fia: Gergelyt (mivel 
nem a megyéje nemeseinek egyike, hanem az esztergomi egyház jobbágya), mondván, 
hogy e fogott bírókra (akik megjelentek a konvent előtt) semmiképpen nem bízza az ügyét. 
D. f. V. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 90 658. (Tajnay cs. lt. 1. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 134–135. 
 
 
242. 1364. ápr. 19. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Egyed 
testvér, a premontrei rendi Turuch-i Boldogságos Szűz-monostor prépostja a maga és a 
konvent nevében bemutatta [V.] István király 1270. évi privilegiális, ép és gyanútól mentes 
oklevelét, ami átírta és megerősítette [IV.] Béla király (H) 1252. évi, a Turuch-i monostor 
alapításáról és adományozásáról szóló privilégiumát (l. Reg. Arp. 979. és 2043. szám). 
Kérésére a király ezen oklevelet átírja, Szűz Mária (akinek nevére lett a monostor alapítva 
és felszentelve) iránti odaadása és reménye miatt elfogadja, és a Turuch-i monostornak, a 
prépostnak és a konventnek megújítja és örökre megerősíti, más jogának sérelme nélkül, 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XIII. Kal. Maii, 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, 
Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás 
testvér szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i 
bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 11 615. (Acta Jesuitica. Tyrnavia 19. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Hiányos függőpecsét és vörös fonata. 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1371. máj. 12. SNA. Révay cs. központi lt. Turóc 1. 8. (Df. 

260 246.) Csak évvel. 
2. Garai Miklós nádor, 1410. nov. 14. Uo. 1. 10. (Df. 260 247.) 

 
 
243. 1364. ápr. 19. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) László 
fia: Miklós mester, egykori királyi al-asztalnok[mester] (vicedapifer) bemutatta 1348. nov. 
11-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben Zeech-i Miklós, egész Dalmácia és Horváto. 
bánja és fivérei az Esztergom megyei Wnyw birtokot szolgálataiért Miklósnak adták (l. 
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Anjou-oklt. XXXII. 759. szám). Kérésére a király ezen oklevelet átírja, a mondott birtok-
adománnyal együtt elfogadja, és Miklósnak és örököseinek megerősíti, mások jogának 
sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., XIII. Kal. Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Demeter nonai, István fárói, Miklós traui, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes or-
szágbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i 
Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 69 983. (Sibrik cs. lt. 30.) Hiányos függőpecsét és sárga fonata. 
 
 
244. 1364. ápr. 19. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) László 
fia: Miklós mester, egykori királyi al-asztalnok[mester] (vicedapifer) bemutatta a Boszniában 
(in terra Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1345. szept. 4-i, gyanútól mentes oklevelét, 
amiben Miklósnak adta szolgálataiért a Symig megyei Zynyer, Edde és Mykofalua nevű 
birtokokat (l. Anjou-oklt. XXIX. 508. szám). Kérésére a király ezen oklevelet átírja, az abban 
foglalt birtokadományt elfogadja, és Miklósnak és örököseinek megerősíti, mások jogainak 
sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., XIII. Kal. Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, egész Szlavónia általános vikáriusa, Vilmos 
pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzkou-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 4. (Df. 236 492.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Á.: Esztergomi kápt., é. n. (XVIII. sz. körül) Uo. 27. 6. 30. (Df. 236 642.) 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 74. 
 
 
245. 1364. ápr. 19. Zára 
Zech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja [a velencei dózsénak]: gyakran írt neki, hogy 
adjon elégtételt azon károk ügyében, amiket a velenceiek okoztak a zárai polgároknak, a 
[magyar] király híveinek, de ezen kérésekre sem a bán, sem Zára vezetése nem kapott 
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megfelelő választ, sőt jelen év márc.-ban a velenceiek és vassallus-aik Szt. Mária szigetén 
elvették ezen kereskedő polgárok állatait, ruháit, pénzét és sajtjait 4000 kis font értékben 
(más javak mellett, amiket a velencei hajók korábban elvettek). Majd ápr.-ban egy felfegy-
verzett velencei gálya emberei Neuma szigetén egy nemes 25 állatát vették el, egy másik 
hajóéi pedig ue. nemes 44 gödölyéjét és kecskéjét; egy további velencei gálya Silve szige-
téről a zárai Szt. István-egyház papja jószágait, sajtjait, gabonáját, lisztjét vette el kb. 200 
aranydukát értékben, valamint egy másik polgár 110 állatát, köztük (bak)kecskéket. Mivel 
a záraiak ennyi kárt szenvedtek el, ezért a bán figyelmezteti a dózsét, hogy a király honor-ja, 
valamint a Velencével kötött egyezménye megőrzése érdekében a velenceiek által a 
záraiaknak okozott károkat térítse meg. A dózse levelével tájékoztassa a bánt a szándékairól. 
D. Jadre, XIX. die Apr., a. d. 1364. 
 
K.: Ljubić IV. 66–67. (Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. VII. 32.); Smič. 

XIII. 357–358. 
R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 28. 
 
 
246. 1364. ápr. 20. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Olivér fiai: Domokos és Kelemen, valamint Reznek-i 
Mihály fia: Miklós nevében, hogy a Chetertukhel birtokon levő részüknek és Fernekag 
birtoknak a terméseit és hasznait a királyi és vasvári káptalani ember által elvégeztetett 
törvényes tilalmazásaik ellenére Salamonuara-i Salamon fia: János hatalmaskodva és jog-
talanul használja. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Pál fia: János v. frater-e: Miklós v. Gyurkefolua-i János királyi ember tudja meg erről az 
igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vissegrad, sab. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
Á.: a 351. számú oklevélben. 
 
 
247. 1364. ápr. 20. Lampertszásza 
Bagonya fia: János mesternek, Lachk fia: Pál mester Beregh megyei vicecomes-ének és a 
négy szolgabírónak elmondta kérdésükre emberük, Gezche-i Chamaz fia: Demeter, hogy 
nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta, 
miszerint Vörös (Rufus) Miklós, István fia: István mester Bodolo-i officialis-a sosem volt 
tolvaj és rabló, hanem Vörös Miklós és frater-e: Imre, Bulchu-i officialis-ok vettek el hatal-
maskodva 2-2 lovat, köpenyt és tegezt. D. in Lumprethzaza, sab. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 017. (Kállay cs. lt. 1300. 1442.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Budulo névalakkal), valamint 1 nagyobb pajzs alakú és 2 kisebb kerek zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1495. szám; Neumann T., Bereg m. 77. szám. 
 
 
248. [1364.] ápr. 20. 
[Zára városa a velencei dózsénak]: gyakran elpanaszolták neki írásban a velenceiek által 
okozott károkat, de ezeket újabbak is követték: jelen év márc.-ban egy zsoldosokkal teli 
velencei gálya elért a Zára districtus-ában levő Szt. Mária-szigethez (amit a várostól 2 
kereskedő polgártársuk tart), és ott partraszállva feldúlták a szigetet, sok állatot, élelmet, 
kenyeret és pénzt elvittek, összesen 4000 kis font értékben, és egyéb károkat is okoztak 
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korábban, ahogy [Miklós] bán erről már írt a dózsénak; ápr.-ban egy velencei gálya emberei 
elvitték Jacobus de Varicassis királyi lovag (miles), zárai polgár 25 állatát Neuma szigetéről, 
és ugyanonnan 70 gödölyét és 43 kecskét, egy másik helyről pedig 110 állatot; szintén 
ápr.-ban a zárai Szt. István-egyház plébánosától, zárai polgártól és annak pásztoraitól Silve 
szigetéről állatokat, sajtot, lisztet és más javakat vittek el a velenceiek kb. 200 dukát értékben, a 
sziget lakóinak okozott jogtalanságokon túl. Mivel a városnak és polgárainak mindez 
elviselhetetlen, kérik a dózsét, hogy adjon megfelelő elégtételt, tegye nyilvánossá, hogy 
mindezek az ő akarata ellenére történtek, és gondoskodjon róla, hogy hasonlók ne történjenek a 
jövőben. D. XX. Apr., ind. 2. [1364.] 
 
K.: Ljubić IV. 67–68. (Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. VII. 32.); Smič. 

XIII. 360–361. 
R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 28. 
 
 
249. 1364. ápr. 22. 
A csázmai káptalannak Jakab fia: Balázs mester litteratus, Pukur-i Pál mester fiai: Miklós 
és István mesterek famulus-a és képviselője ezen urai nevében bemutatta a káptalan újabb 
pecsétjével ellátott, 1322. febr. 28-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. 

VI. 467. szám), amit kérésére – mivel azt az ellenségek álnokságai, az utak veszélyei és 
más váratlan események miatt veszélyes magukkal vinni – a káptalan függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében átír. D. f. II. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 3. 49. (Df. 230 301.) Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 361–362. 
 
 
250. 1364. ápr. 23.  
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy titkospecsétes parancslevelének 
megfelelően (l. 196. szám) a mondott privilégiumot alaposan megvizsgálták, de nem tudták 
teljesen igazolni, hogy a privilégium az övéké-e, mivel a pecsét régi, a pecsétnyom pedig 
nem látszik, de azután a privilégium tartalmát megtalálták registrum-ukban (amit mindig 
bizonyos pecsétek és jó őrizet alatt tartanak sekrestyéjükben), így azt változtatás nélkül 
jelen oklevélben átírják és elküldik a királynak. D. f. III. an. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5163. (NRA. 400. 4.) Hátlapján azonos (pro magistro Johanne filio Laurencii de 

Kanysa super facto requisicionis tenoris privilegii intra expressi rescripcionalis) és új-
kori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 

Megj.: A privilégium 1259-ben kelt és Bachanyog ~ Bachanig földdel volt kapcsolatos. 
 
 
251. 1364. ápr. 23. 
Raguza város a velencei dózsénak: a minap az átkelő velencei gályahadról egyesek 
Stagnum-nál partraszálltak, 8 parasztjuk (rustici) házát kirabolták, egyiküket megölték, egy 
asszonyt pedig úgy arcon ütöttek, hogy valószínűbben meghal, semmint túléli. Kérik, hogy 
ezek, valamint a velenceiek által elvitt 8 ökör kapcsán (miként ezt a dózsénak a város már 
megírta) adjon elégtételt, és adja parancsba, hogy a velencei seregek a raguzai területeket 
ne támadják meg. D. 23. Apr., ind. 2., 1364. 
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K.: Ljubić IV. 68. (Commemorialium c. velencei államkönyv alapján. VII. 34.); Smič. 
XIII. 362. 

 
 
252. 1364. ápr. 24. 
Kálmán testvér, az Austria-i Szt. Kereszt[-monostor] apátja igazolja, hogy Weynuarn nevű 
falva bérletéből (convencio) Jakab pozsonyi bíró ápr. 24-én (in fe. Georgii) 80 talentum-ot 
kifizetett neki. D. a. d. 1364., in fe. prenotato. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek 198. (Df. 238 818.) Hát-

lapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét nyoma. 
 
 
253. [1364.] ápr. 24. körül. Kapronca 
[I.] Lajos király (H) [1364.] ápr. 24. körül (…. fe. Georgii mart. tunc prox. preteritum) 
Kapruncha-n kiadott nyílt oklevelében utasította [a nádort], hogy a [Kamarcha-i] Jakab fiai 
[Tamás, György és Péter] és [Mykch néhai bán fia:] István mester között Jakab fiai birtokai 
elfoglalása miatt létrejött perben máj. 19-én (oct. Penth.) a király személyében hozzon 
végső döntést a felek okleveleinek megtekintése után, kedvezés nélkül.  
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. aug. 20. Dl. 41 675. (Múz. Ta. Jankovich.) Hiányos. 
K.: F. IX/7. 541. (Tá.-ban.) 
Megj.: Az év onnan állapítható meg, hogy a keretszöveg szerint (ahonnan a kiegészítések 

származnak) az oklevelet 1364. máj. 19-én mutatták be a nádornak. 
 
 
254. 1364. ápr. 24. 
Trau város határozata: küldjenek Zárába (Jadra) egy gályát egy teherhajóval (londra seu 
batello) együtt a király szolgálatára. 
 
K.: F. Rački, Starine 13 (1881) 237. (ezen dátummal, Notae Joannis Lucii alapján) 
 
 
255. 1364. ápr. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Lucska-i 
Lőrinc fia: Miklós bemutatta a Boszniában (in terra Uzure) ellopott nagypecsétjével ellá-
tott, 1361. febr. 27-én Cassa-n kiadott, gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben kegyet tett 
ezen Miklós nemes leányainak (puella): Annának és Magych-nak. Kérésére és szolgálatai-
ért a király ezen oklevelet átírja és a mondott királyi keggyel együtt e nemes leányoknak 
királyi hatáskörrel örökre megerősíti, mások jogának sérelme nélkül, függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VII. Kal. Maii, uralkodása 23. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Ugulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, egész Sclauonia általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály 
egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Positura [!] zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
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nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi 
pohárnok-, Lizko-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Má.: 1-2. Dl. 41 470. (Múz. Ta. 1922. 2.) 1727. évi, ill. XIX. századi. 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1381. júl. 3. Dl. 85 458. (Sztáray cs. lt.) Eltérő névalakja: 

Luchka. 
 
 
256. 1364. ápr. 25.  
A váradi monostor konventje előtt megjelentek egyrészről szenterzsébeti (S. Elizabet) Mihály 
fia György özvegye és a fiai: Jakab és Mátyás, másrészről Szentgáli (Zengali ~ de Zengal) 
(dict.) Péter fia: János comes, Pécs városbeli polgár, és előbbiek elmondták, hogy a Warkun 
faluból kiömlő folyón, szenterzsébeti Ágoston fiai: Tamás és Ipolit malma felett levő malom 
felét (aminek másik fele János comes-é) 16 márka dénárárt (minden márkát 6 pensa-val szá-
molva) eladták örök birtoklásra János comes-nek és utódainak, nem lévén ellentmondó. Erről a 
konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. a. d. 1364., VII. Kal. 
Maii, amikor Fudric testvér perjel, Benedek testvér őr-, János testvér éneklőszerzetes. 
 
E.: Dl. 77 321. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 68.) Hiányos függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
K.: Z. III. 230–231. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 288. szám. 
 
 
257. [1364.] ápr. 26. 
[Kont Miklós nádor 1364.] ápr. 26-án, a Fejér megyei nemesek közösségének ápr. 22-én (f. 
II. an. Georgii, a. prox. preterito) Fehérvár város mellett tartott közgyűlése 5. napján ki-
adott döntéshozó oklevele szerint Domokos keresztes – Donatus testvér, a fehérvári (Alba) 
Szt. István király-egyház preceptor-a nevében ezen egyház ügyvédvalló levelével – előad-
ta, hogy a Feulchuth birtokon levő rész egyházuké jog szerint, de azt Benedek fia: 
Chomorag, annak fia: Kelemen, Iwan fia: Balázs, Fülöp fia: Sebeuk, Miklós fia: Bereck, 
Buga fia: István, Cheze fia: János, János fia: Lukács és Simon fia: János a Feulchuth-i 
rokonaikkal (proximi et generaciones) egyházuk jogának sérelmére birtokolják. Mire 
Bereck a maga és ezen (szintén jelenlevő) nemesek nevében azt felelte, hogy ők Feulchuth 
birtokrészen Szt. István király ideje [és] elődeik (ab avo et prothavo) óta tartózkodnak az 
ország nemesei módjára, és ott nem ezen egyház birtokrészét, hanem a sajátjukat birtokolják. 
Erre Domokos bemutatott bizonyos okleveleket e földrészről, de mivel azt mondta, hogy 
arról több oklevél is van Donatus testvér levéltárában (camara seu conservatorio), de ezeket 
Donatus távolléte miatt jelenleg nem tudja bemutatni, ezért a felek akaratából a nádor 
meghagyta, hogy Donatus a birtokrész ügyében kiadott összes oklevelét aug. 1-jén (oct. 
Jacobi) mutassa be színe előtt a királyi kúriában. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1365. nov. 29. Dl. 106 144. (Székesfehérvári keresztesek kon-

ventje 2. 11. 117.) 
K.: Balogh, Középk. okl. 49. (Tá.-ban.) 
R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971) 190. 
Megj.: Az oklevél 1364. évi kelte a Tá. éves dátumából következik. 
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258. 1364. (ápr. 26–29. körül) 
Konth Miklós nádor a Fejér megyei nemesek közösségének ápr. 22-én (a. d. 1364., f. II. 
an. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén kiadott oklevele szerint a szolgabírók 
és esküdt ülnökök hitükre megerősítették, hogy György fia: Petich és az Iwanmonostora-i 
apát sosem voltak Dws birtok tulajdonában. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1376. máj. 20. Dl. 106 178. (Székesfehérvári keresztesek kon-

ventje. 3. 2. 16.)  
2. Tá. 1. > Uő., 1377. jan. 24. Dl. 106 184. (Uo. 3. 2. 22.) Eltérő névalakjai: Petych, 
Iwanmonostra. 
3. Tá. 2. > Uő., 1377. máj. 25. Dl. 106 182. (Uo. 2. 3. 28.) Eddigiektől eltérő névalakja: 
Iuanmonostora. 

K.: F. X/5. 189–190. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.); F. X/5. 199. (Tá. 3. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971) 190. 
Megj.: Az oklevél valószínű napi keltezésére a nádor ezen közgyűléséről fennmaradt első 

és utolsó oklevele (l. előző és 265. szám) dátumát vettük alapul. 
 
 
259. 1364. ápr. 26. 
A nyitrai káptalan előtt Gereb-i Pál fia: Péter igazolta, hogy Gereb-i Tamás fia: Tamás és 
annak anyja: Katich nemes asszony kiváltották tőle Gereb-i Miklós fia: István birtokrésze 
harmadát, amit ő Istvántól bírói úton megszerzett. D. f. VI. p. Marci, a. d. 1364. 
 
Á.: a 375. számú oklevélben. 
 
 
260. 1364. ápr. 26. 
A váradi káptalan előtt kanonoktársuk, Nagy (Magnus) Bene fia: Péter mester, a budai 
egyház éneklőkanonoka megvallotta, hogy a remeték Boldogságos Szűz-kápolnája közelében, 
a Szt. István-oltár szőlői szomszédságában levő örökjogú szőlőjét, valamint az apja: Bene 
mészárszéke szomszédságában levő örökjogú mészárszékét a leánytestvérének (soror), a 
klarissza rendi Klára apácának és ezáltal a [váradi] Szt. Anna-egyháznak adta örökjogú 
birtoklásra, miként egykor ezen apja is. D. f. VI. p. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5298. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 14.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
Má.: Dl. 25 132. (Uo. 41. 19.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 456–457; Doc. Rom. Hist. XII. 241–242. (román fordítással) 
 
 
261. [1364.] ápr. 26. Avignon 
[V.] Orbán pápa – mivel az egri egyházmegyei Tarzal-i Szt. András-egyház tönkrement, és 
bár újjáépítését és javítását elkezdték, de e költséges munkát a hívek segítsége nélkül nem 
lehet befejezni – 10 évig minden meggyóntnak, akik a felsorolt ünnepnapokon (Nat., Circ., 
Epiph., Resurr., Asc. és Corporis d., Nat., Ann., Purif. és Ass. Marie, Nat. Johannis Bapt., 
Petri et Pauli, Andree, OO. SS.), ezek némelyikének (Nat., Epiph., Resurr., Asc. és 
Corporis d., Nat. és Ass. Marie, Nat. Johannis Bapt., Petri et Pauli) oktáváján, a Penth. 
utáni 6 napon, valamint az egyház felszentelésének ünnepén felkeresik és annak javításában 



147 

segítenek, minden alkalommal 1 év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. Avinione, VI. Kal. 
Maii, pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 156. 556r-v. (Df. 289 753.) 
R.: V. Orbán, LC. 10896. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 253. fol. 71v. alapján is.)  
 
 
262. 1364. ápr. 27. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről Zeech-i 
Gergely fia: Dénes litteratus – a felesége: Margit, ill. fivére (uterinus frater): László felesége: 
Cecília (Lypolch-i Lukács fia Péter leányai) nevében a konvent ügyvédvalló levelével –, 
másrészről Segnye-i Miklós fia: János, és Dénes megvallotta, hogy bár ezen aszonyok a 
János minden birtokából őket a természet joga és az ország szokása szerint megillető 
leánynegyedük okán János ellen pert indítottak, de miután végül pénzben megfelelő elégtételt 
kaptak, Jánost és örököseit a leánynegyed ügyében nyugtatták, és most teszi ezt a nevükben 
Dénes is képviselői hatáskörrel, más jogának sérelme nélkül. D. 4. die Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 14. 4. (Df. 263 194.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
263. 1364. ápr. 27. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
Karcha-i Peteu fia: István érdekében kiadott levelének megfelelően (amit pecsétfőjük alatt 
a királynak visszaküldenek) Borusyeneu-i Petych királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Lőrinc mestert, akik ápr. 15-én (f. II. p. oct. quind. Passce d.) a szomszédok 
összehívásával a vitás 10 hold földre mentek, az országbíró levelének és a királyné megha-
gyásának megfelelően királyi mértékkel megmérték és mások birtokaitól új határjelek 
emelésével elkülönítve Petew fia: Istvánnak és örököseinek iktatták a káptalan oklevelei 
alapján, nem lévén ellentmondó. A 10 hold föld határa: Lapsaar nevű tó; Er nevű tó. D. 
sab. p. Georgii, a. d. 1364. 
 
Á.: a 294. számú oklevélben.  
 
 
264. 1364. ápr. 27. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
Bankwatha-i Péter fia: Pál mester, a káptalan kanonoka érdekében kiadott levelének meg-
felelően (amit pecsétfőjük alatt a királynak visszaküldenek Pál által) Borsyeneu-i Petych 
királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Lőrinc mestert, akik ápr. 13-án (sab. 
p. quind. Passce d.) Bankwatha birtokra, valamint Symonfeulde ~ Symonfeude és 
Zokfeulde ~ Zookfeulde birtokok felére mentek a szomszédok összehívásával, és a 
Bankwata-n levő részt a mondott birtokfelekkel együtt az országbíró levelének megfelelően 
iktatták Pál mesternek a káptalan privilegiális oklevele alapján, nem lévén ellentmondó. D. 
sab. p. Georgii, a. d. 1364. 
 
Á.: a 295. számú oklevélben.  
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265. 1364. ápr. 29. Fehérvár 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Fejér megyei nemesek közösségé-
nek ápr. 22-én (f. II. an. Georgii) Fehérvár város mellett tartott közgyűlésén Lachk comes 
fia: Miklós mester elmondta, hogy a Harkyantheleke és Mosoreu nevű földjeit Treutul 
(dict.) Miklós fiai: János, István és Ferenc mesterek a Zenthkyral nevű birtokukhoz elfog-
lalták, az ottani falvuk jobbágyaival hatalmaskodva beszedetve ezek hasznait és terméseit, 
és ez ismeretes a Fejér megyei vicecomes-nek, szolgabíróknak és esküdt ülnököknek is. 
Kérésére őket a nádor megkérdezte erről, ők pedig hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangúan tanúsítva megerősítették, hogy 
Harkyantheleke és Mosoreu földeket János, István és Ferenc elfoglalták és azok hasznait 
beszedik, de azt nem tudják, milyen okból birtokolják ezeket. Erről a nádor Miklósnak 
oklevelet bocsát ki. D. 8. die congregacionis nostre predicte, loco antedicto, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Garai Miklós nádor, 1421. szept. 19. Dl. 5265. (NRA. 777. 46.) 

2. Á. 1. > Albert főkapitány, 1772. aug. 18. Ue. jelzet alatt. 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. 1. alapján, újkori. 
 
 
266. 1364. ápr. 29. Váradja 
Péter erdélyi vajda kéri az erdélyi káptalant, hogy Zalasd birtoknak az alvajdai és a káptalani 
emberek által elvégzett bejárásáról és határjelei emeléséről kiadott, neki szóló jelentésüket 
az ő és a káptalan régi szokásának megfelelően privilegiális formában bocsássák ki Zalasd-i 
Musasd [!] fia: Lászlónak a joga őrzése érdekében. D. in Waradia, f. II. an. Assc. d., a. 
eiusdem 1364. 
 
Á.: a 274. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 272. szám. 
 
 
267. [1364.] ápr. 29. 
A váci káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
203. szám) Bela-i Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Tamás 
mestert tudományvételre, akik ápr. 27-én (sab. an. Asc. d.) Bede fia: Pétert a Telgyes nevű 
birtokán, Warada-i Fülöp fia: Istvánt pedig Warada-n a királyi jelenlét elé idézték máj. 11-re 
(quind. eiusdem diei) a püspök és famulus-ai: Bagdan és István ellenében. D. 3. die termini 
prenotati, a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 5293. (Acta eccl. 4. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…contra 

Petrum episcopum Candemoniensem suffraganeum ecclesie Strigoniensis…), valamint 
zárópecsét töredékei. 

Megj.: A király parancsa és az itteni megfogalmazás ellenére az oklevélben nincs szó 
tudományvétel elvégzéséről. 

 
 
268. [1364.] ápr. 29. Esztergom  
Miklós mester Hunth-i főesperes, esztergomi kanonok előtt a Lyptow-i plébánosok és 
rector-ok bemutatták Salamon néhai Hunth-i főesperes számukra kibocsátott oklevelét – 
mely szerint a főesperesnek kathedraticum és szállás (descensus) fejében évente egyszer 
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jan. 8-án (oct. Strennarum) 14 garast tartoznak fizetni –, kérve, hogy őket ebben őrizze 
meg. Mivel Miklós főesperesi tisztségéből fakadóan a joghatósága alá tartozó papokat és 
plébánosokat saját jogaikban és szabadságaikban meg kell védje, beleegyezik kérésükbe. 
Ezenfelül azt a speciális kegyet adja nekik, hogy minden évben közösen alesperest választ-
hatnak maguk közül, aki ügyeikben ítélkezhet a plébánosokkal együtt. Amikor a főesperes 
az ő vidékükön jár, vele együtt 5 személynek szállást tartoznak biztosítani, ajándékai 
(munus) fejében pedig Húsvétonként 16, használatban levő (usualis) dénárt fizetni neki. 
Erről függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Strigonii, f. II. p. Georgii, a. d. 1344. 
[! ∋: 1364.] 
 
Á.: a köv. számú oklevélben.  
R.: Bónis, SZR. 1005. szám. (1344. ápr. 26-i dátummal); Anjou-oklt. XXVIII. 324–325. 

számok között (1364-re javított évvel). 
Megj.: Lásd a köv. oklevélhez fűzötteket. 
 
 
269. [1364.] ápr. 29. Esztergom 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes előtt a Lyptow-i plébánosok és rector-ok 
bemutatták Miklós mester Hunth-i főesperes, esztergomi kanonok oklevelét (l. előző 

szám), amit az érsek elfogadva és megerősítve átír függőpecsétes privilegiális oklevelében. 
D. die et loco prenotatis. 
 
Á.: Telegdi Tamás esztergomi érsek, 1368. ápr. 28. > Demeter esztergomi érsek, 1386. jan. 

23. > Szepesi kápt., 1388. ápr. 2. Dl. 50 573. (Tagányi K.-gyűjt.) 
R.: Anjou-oklt. XXVIII. 324–325. számok között. (1364-re javított évvel) 
Megj.: Mivel jelen irat egy napon és helyen kelt az előző oklevéllel, így egyik sem lehet 

1344-es, mert akkor Telegdi Csanád volt az esztergomi érsek. Miklós 1360-as évekbeli 
főesperesi adatoltsága miatt jelen oklevél kiadója pedig Apáti (Keszei) Miklós érsek 
lehetett 1364-ben.  

 
 
270. 1364. ápr. 29. 
Velence Magyaro. (H) királyának: nehogy másoktól az ügyben valótlan információk jussanak 
el a királyhoz, mellékelve elküldik neki dalmáciai bánja Velencének küldött újabb levelei 
másolatait a záraiaikat ért károkról, valamint Velence ezekre írt válaszainak másolatait is. 
Ha mindezeken túl egyéb ügy is lenne, a király levelével tájékoztassa Velencét. D. 
penultimo Apr., ind. 2., 1364.  
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 611; Ljubić IV. 68–69. (Secreta consilii rogatorum c. velencei 

államkönyv alapján.) 
 
 
271. [1364. ápr. 29.] 
Velence Bartholo Ursio-nak Magyaro.-ra (H): az előbbi levelet elküldik a királynak, annak 
másolatát, valamint a bán oklevelei és Velence válaszai másolatát pedig itt mellékelik. Ha 
Bartholo még a királyi kúriában van, ezeket mutassa be az uralkodónak és annak válaszát 
küldje el. Ha távozott már a kúriából, elrendelik egy futárnak, hogy ő menjen e levelekkel 
a királyhoz és hozza el válaszát. D. ut supra.   
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K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 611–612; Ljubić IV. 69. (Secreta consilii rogatorum c. velencei 
államkönyv alapján.) 

 
 
272. 1364. ápr. 29. 
Velence Dalmácia és Horváto. bánjának: jelen hó 17-én kelt levelére azt felelik, hogy azok 
a károk, amiket a bán szerint a velencei hajók seregei okoztak a záraiaknak (Jadra), sokkal 
nagyobb kár Velencének, mint a bánnak, főleg mivel parancsba adták a Kréta ellen küldött 
hajók kapitányainak, hogy a király alattvalóival barátian bánjanak, őket és javaikat kíméljék. 
Azonban e hajókkal küldtek lovas és gyalogos zsoldosokat, számos különféle nemzetből 
(Alamani, Anglici, Hungari, Sclavi, Italici, Ultramontani), és mint a bán is tudja, vannak 
zabolátlan népek, akiket nem lehet kordában tartani, és még Velence alattvalóinak is nagy 
károkat okoztak Istria számos helyén. De ez nem újdonság, Velence emlékszik, hogy egykor 
a király Bononia-ba küldte a római egyház szolgálatára a magyarok sokaságát, és bár meg-
parancsolta, hogy egy barátnak, főleg Velence alattvalóinak se okozzanak semmilyen jog-
talanságot, mégis Trevisana-i átkelésükkor, ahol szabad utat és a pénzükért élelmet kaptak, 
Velence hívei javaiban 5000 fontnál nagyobb kárt okoztak, és a király (erről Velencétől 
tudomást szerezve) bár fájlalta ezt, de mégsem gondoskodott Velence alattvalóinak elégtételről, 
így Velence, ismerve a seregek szokásait, hasonló esetekben kárpótolja a saját híveit, ahogy 
tudja. Velence is fájlalja a hajóinak seregei által elkövetetteket, igyekszik tájékozódni a 
maga részéről, és ugyanerre kéri a bánt, aki információit a bűnösökről és a károk okozóiról 
mihamarabb írja meg, mert Velence javaslata, hogy a bűnösök ne csak méltó elégtételt 
adjanak, hanem őket ezenfelül olyan büntetéssel sújtsák, hogy mások a jövőben ne csele-
kedjenek efféléket, és a bán és övéi elégedettek legyenek a velencei igazságszolgáltatással. 
D. penultimo Apr., 2. ind., a. 1364. Hasonlóan Zára városnak. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 609–611; Ljubić IV. 69–70. (Libri secretorum c. velencei állam-

könyv alapján.) 
 
 
273. 1364. ápr. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Pousa fiai: Balázs, István és Miklós mesterek, valamint Zeer-i László 
fiai: János és Pál a király és országa feladataiban javaikat és személyüket nem kímélve 
végzett szolgálataiért néhai Chulak (dict.) Balázs Orod megyei Gyrolthhaza nevű birtokát, 
valamint az ország bármely megyéjében is levő egyéb birtokait és birtokrészeit, amik Balázs 
örökös nélküli elhunytával az ország régi szokásának megfelelően a király kezeihez háram-
lottak és adományozási jogköréhez tartoznak, minden tartozékukkal régi határaik alatt 
Pousa fiainak, László fiainak és örököseiknek adta. Ezért utasítja az aradi káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Vertus-i Péter királyi al-ajtónállómester (ianitorum 
nostrorum vicemagister) v. annak familiárisa: Pecel-i András királyi ember Balázs 
Gyrolthaza nevű és egyéb birtokait és birtokrészeit a szomszédok összehívásával iktassa 
régi határaik szerint Pousa fiainak és László fiainak a mondott királyi adomány címén örök 
birtoklára, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a 
királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést. D. in Vyssegrad, f. III. 
an. Assc. d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: a 420. számú oklevélben. 
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274. 1364. ápr. 30. 
Az erdélyi káptalan Péter erdélyi alvajda levelének megfelelően (l. 266. szám) függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja saját jelentését (l. 230. szám). D. f. III. 
an. Asc. d., a. eisdem 1364., amikor János prépost, András éneklőkanonok, az őrkanonokság 
és dékánság üresedésben.  
 
E.: Dl. 97 793. (Barcsay cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú 

függőpecsét és zöld-fehér fonata. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 273. szám. 
 
 
275. 1364. máj. 1. Visegrád 
[Bebek István] comes, [I. Lajos király] (H) [országbírója] a Lelez-i konventnek: …….. 
Nogtarkan-i Donch fia: László, hogy …… Bachka-i Miklós fia: ………. márc. 10-én (in 
domin. Judica) őt ….. útja során előre megfontoltan a hozzá tartozókkal megtámadta, meg 
akarta ölni, számos nyíllövéssel megsebesítette, és ezt azért tette, mert László megölte 
Ezzen-i [!] Tamás fia: Jánost, mely gyilkosság ügyében azonban Miklós [nádor] oklevelével 
ők megegyeztek. Ezért az országbíró kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Checher-i Domokos fia: János v. Vruzka-i Batur (dict.) István v. Vngh-i László v. 
Kereztur-i Bálint litteratus v. Rozuagh-i Lőrinc fia: Miklós v. György v. Puksa-i Miklós 
királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen az uralkodónak 
jelentést. D. in Wysegrad, f. IV. an. Inv. S. Crucis, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 13. (Df. 219 511.) Hátlapján azonos kéz-

től tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
276. 1364. máj. 1. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy a Kulusmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház 
konventje kötelezvénylevele szerint Doboka-i Miklós fiai: János és László mesterek bizo-
nyos adósságaik fejében Balog (Claudus) Péternek és Barta-nak, Forrou-i hospeseknek és 
Kis (Parvus) Miklós Medvys-i hospesnek febr. 9-én (oct. Purif. Marie) 14 forintot kellett 
fizessenek a konvent előtt, kétszeres büntetéssel, ha ezt nem teljesítik. A kitűzött napon 
Miklós fiai a 14 forintot nem fizették ki, holott Balog Péter, Bartha és Miklós a törvényes 
napokig vártak rájuk, miként ezt az alvajda a konvent oklevelében látta. Ezért Miklós fiait 
a szokásos bírságokban marasztalja el. D. in S. Emrico, oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Törzsgyűjt. Oklevelek 31. (Df. 253 660.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 242–243. (román fordítással) 
R.: Szabó K., Erd. Múz. okl. 120. szám; Szabó K., TT. 1889. 547; Erdélyi Okm. IV. 274. 

szám. 
 
 
277. 1364. máj. 1. 
A Symig-i konvent 1364. máj. 1-jén (a. d. 1364., in vig. Asc. d.) kiadott oklevele szerint 
színük előtt [Kakonya-i] Bereck litteratus és felesége: Erzsébet, György leánya tilalmazták 
[Haholth-i] Mihály fia: Jánost a Kakonya és Zenthtrinitas birtokokon nála levő részek 
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eladásától, elzálogosításától és bármiféle elidegenítésétől, másokat, főleg Kertes-i Gyure-t 
pedig attól, hogy ezeket meg- és zálogba vegye, és magát ezekbe bevezettesse. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. jan. 17. Dl. 41 864. (Múz. Ta. Vétel 1877.) 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 29.  
 
 
278. 1364. máj. 3. 
A pozsonyi káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H; dominus et amicus ipsorum), hogy 
megkapva levelét, amiben esküt rendelt el Zeuleus, más néven Dornyk birtok ügyében a 
pozsonyi bíró, esküdtek és polgárok v. hospesek részére (és amit a káptalan pecsétfőjével 
ellátva visszaküld a nádornak), a királyi kúriából speciálisan kiküldött Kyurth-i Miklós 
mester litteratus nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat, Lőrinc [fia:] Pál 
mestert, akik jelenlétében Jakus pozsonyi bíró, János (circa portam), Soproni (dict. de 
Suprunio) István, Kyrihknofh Márton, Phlichindihel Miklós, Marczolfi Henrik, Tyma-i 
(dict.) János, Henrik céhbeli kalmár (de curia institorum) és Streuz János esküdtek, vala-
mint Danchel (ante portam S. Laurencii), Schospurger János és Scherzel Miklós pozsonyi 
polgárok máj. 1-jén (oct. Georgii) Zeleus, más néven Dornyk birtokra mentek a szomszédok 
összehívásával, és az egyik új határjelnél megállva, miként földre esküt tenni szokás 
(moris est), övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve és helyezve (resolutis 
cingulis, discalceatis pedibus, terram super caput ipsorum levando et ponendo) letették az 
esküt arról, hogy a nádor mondott oklevelében szereplő határok, amik ezen birtokot elvá-
lasztják néhai Sebus frater-e: Péter mester Zeky és Iwani nevű birtokaitól, a pozsonyi pol-
gárok földjének valós határai, Zeuleus és Dornyk pedig két név alatt 1 és ugyanazon birtok, 
amit [I.] Károly király (H) udvarnoki földként jog szerint adományozott a polgároknak. D. 
3. die oct. predict., a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 199. (Df. 238 819.) Hátlapján azonos 

(…ad oct. fe. Penth. prox. nunc venturi…) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 
zárópecsét körvonala. 

 
 
279. 1364. máj. 3. 
A vasvári káptalan előtt Erzsébet nemes asszony, Kamon-i Endus özvegye, Koltha-i Lőrinc 
leánya megvallotta, hogy az apja: Lőrinc minden birtokából és birtokrészéből neki járó 
leánynegyede, valamint anyja hitbére és jegyajándéka ügyében nyugtatta Koltha-i 
Szombath [fia:] Miklós fiait: Pétert, Istvánt és Ágostont, akik viszonzásul őt élete végéig 
ezen atyai birtokrészeiben eltartják. D. in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1364. 
 
Má.: VAML. 113. Örökvallások 1. 1. (Df. 261 634.) Újkori. 
 
 
280. 1364. máj. 3. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megje-
lentek egyrészről Sember-i Egyed fia Péter özvegye és a fiai: Jakab és Egyed, másrészről 
Zeles-i Vezzeus fia: János mester a maga, fivérei (carnalis frater): Miklós és Tamás nevében 
pedig Miklós fia: Bereck a kápolnaispán ügyvédvalló levelével, és megvallották, hogy a 
perükben 12 fogott nemes bíró döntésének vetik alá magukat, úgy, hogy mindkét fél 6 
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fogott bírót vezet a nádor jelen évben Hunt megyében tartandó közgyűlése előtti 3. napon a 
Sagh-i konvent elé, és amit a fogott bírók a felek előadásait meghallgatva és okleveleit 
megtekintve döntenek az ügyükben, azt mindkét fél el kell fogadja. Ha János mester és 
fivérei ezt nem tennék, akkor a per kezdete előtt kifizetendő, a bíró része nélküli 3 márkában 
marasztalják el őket e nemes asszony és fiai ellenében. D. in Vissegrad, 2. die Asc. d., a. 
eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 77 322. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 439.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 231–232. 
 
 
281. [1364.] máj. 3. 
Velence értesült György comes és egyéb rector-ai leveleleiből, hogy György Magyaro. (H) 
királya elé járult, aki nem volt jó véleménnyel Velence felé, és sok mindent felhozott ellene, 
amikről György majd beszámol, ha a dózse elé járul. Velence számára viszont szinte lehe-
tetlennek tűnik, hogy a király, aki igen igazságos és hírneves úr, Velence felé bármely más 
érzülettel bírna, mint jóval, mivel Velence is őszinte jóakarattal van a király felé. Mivel 
György azt írta, Velencébe akar menni, de bizonyos híresztelések miatt kételkedik Velencében, 
ezért azt felelik, hogy biztonságban odamehet, miként korábban is, és utasítják rector-aikat, 
hogy engedjék Györgyöt Velencébe menni és onnan távozni. D. 3. Maii, ind. 2. [1364.] 
 
K.: Ljubić IV. 70. (Secreta consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján.) 
 
 
282. 1364. máj. 4. Mezősomlyó 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Crassow megye vicecomes-e és a szolgabírók 
előtt Maius[folua]-i Miklós fia: Dénes a maga és Heym mester fia [Pál fia]: Péter mester 
nevében tiltakozott, hogy amikor Zag fia Mihály fia: Péter Kuuest-i bíró volt, Zobonia fia: 
László mester személyében hatalmaskodva az ő Felső (superior) Rauna nevű birtokukra 
ment, 1 lovat elvett, a birtokot feldúlta, majd Péter mester Scekas-i jobbágyaitól elvett 3 
márkát. Ezért Dénes kérésére fentiek kiküldték tudományvételre emberüket, Zagadag-i 
Péter fia: Benedeket, aki nyíltan és titokban megtudta, hogy Mihály fia: Péter mindezt így 
megcselekedte. D. in Mezevsomliow, sab. p. Asc. d., a. d. 1364. Suran birtokot pedig teljesen 
tönkretette és ezen falu házait lerombolta. 
 
E.: Dl. 52 018. (Kállay cs. lt. 1300. 1408.) Kissé hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint egy zárópecsét nyoma, egynek töredéke. 
K.: Krassó III. 62–63; Doc. Rom. Hist. XII. 243–244. (román fordítással) 
R.: Kállay 1496. szám. 
 
 
283. 1364. máj. 4. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt egyrészről Feuldric fia László 
fia: György, másrészről Jakch testvére (germanus): Miklós a maga, valamint Olazy-i Beke 
leányai: Margit és Katalin (Katherina ~ Katlen) nemes asszonyok (előbbi ezen Miklós, 
utóbbi Vza fia: Imre felesége) nevében megvallották, hogy mivel Miklós fivére (frater 
carnalis): András feleségül vette a római szentegyház ritusa szerint György testvérét (soror 
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uterina): Erzsébet nemes leányt, ezért e rokonság és főleg Erzsébet leánynegyede miatt, 
ami neki a természet joga és az ország szokása szerint jár, valamint Margit és Katalin hitbére 
és jegyajándéka miatt György Bekének az Olazy, Zaboch, Balsa és Nireghaz birtokokon és 
másutt őrá háramlott részeit azon jogcímen is, ahogy a királyi kegyesség (clemencia) ezeket 
ezen aszonyoknak adományozta, minden tartozékkal Margitnak (Miklós feleségének) és 
fiainak: Lászlónak és Andrásnak, valamint Erzsébetnek adta örök birtoklásra, úgy, hogy ha 
Margit és Erzsébet örökös nélkül hunynak el, akkor György ezen birtokrészei (kivéve azokat, 
amiket a királyi adomány Margitnak és Katalinnak juttatott) György v. utódai jogába 
kerülnek vissza. Ha pedig György hunyna el örökösök nélkül, akkor birtokrészei teljesen 
Erzsébet, Margit és annak fiai örökjogába kerüljenek. Mindezek kapcsán Györgyöt Miklós 
ezen asszonyok nevében nyugtatta, mondván, hogy mivel a nevükben ügyvédvalló levél 
nélkül jelent meg a konvent előtt, ezért ha ezen asszonyok jelen rendelkezés és oklevél 
ellen fellépnének bármikor is, ez teljesen Miklós terhére és büntetésére lesz. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik a konventnek, privilegiális formában adja majd ki, a másik fél távollétében is. 
D. 2. die [Inv]encionis S. Crucis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5300. (Acta Paulinorum. Terebes 2. 3.) Alul kissé hiányos. Hátlapján újkori kezek-

től tárgymegjölések, valamint pecsét töredékes nyoma. 
R.: Bándi Zs., BLÉ. 5 (1985) 674. 
 
 
284. 1364. máj. 4.  
A pozsonyi káptalan tudatja, hogy Kont Miklós nádor (H) Zeuleus, más néven Dornyk 
birtok ügyében eskü letételét elrendelő oklevelének megfelelően Miklós mester litteratus, a 
királyi kúriából speciálisan kiküldött nádori ember, valamint a káptalan kanonoktársa és 
tanúsága, Lőrinc [fia:] Pál jelenlétében Jakus bíró Pozsony város 2 polgárával letette az 
esküt, de szentgyörgyi (S. Georgius) Sebus fivére (frater): néhai Péter mester fia: Péter 
őket gyalázó szavakkal illette. Erről a pozsonyi bíró, az esküdtek és a polgárok kérésére a 
káptalan pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki számukra. D. 4. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 200. (Df. 238 820.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékes nyoma. 
 
 
285. 1364. máj. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Hannus fia: Henchman, Scepsi megyei szentlászlói (S. Ladizlaus) polgár az ottani királyi 
polgárok és hospesek nevében bemutatta 1344. márc. 21-i, nagypecsétjével ellátott, gyanútól 
mentes nyílt oklevelét a kiváltságaikról (l. Anjou-oklt. XXVIII. 262. szám). Kérésére a király 
az oklevelet átírja, a kiváltságaikkal együtt elfogadja, és nekik és leszármazottaiknak királyi 
hatáskörrel örökre megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1364., III. Non. Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
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magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i 
bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 71 645. (Csáky cs. illésfalvi lt. E. 3. 12.) Függőpecsét zöld fonata. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1410. ápr. 23. Dl. 71 654. (Uo. E. 3. 16.) Eltérő névalakjai: 

Scepsy, Henchmann, Zech, Machow, Zudar. 
2. Á. 1. > Szepesi kápt., 1439. ápr. 27. Dl. 71 665. (Uo. E. 3. 19.) 

Má.: 1. E. alapján, azzal azonos jelzet alatt, 1838. évi 
2. Á. 1. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 
3. Dl. 24 802. (NRA. 1207. 33.) Újkori, Á. 1. alapján. Az 1344-es oklevélnél hibásan 
1354-et ír, ez alapján készült regesztáját l. Anjou-oklt. XXXVIII. 163. szám. 
4. Á. 2. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 

K.: Schmauk 133–134; F. IX/3. 417–419. (Á. alapján) és 427–429; Csáky I/1. 121–122. 
 
 
286. 1364. máj. 5. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy a királyi kápolnaispán 
egyezséglevelének megfelelően színük előtt Checer-i Miklós fia: Pál máj. 1-jén (oct. 
Georgii) 6 kassai márkát kellett fizessen Sous (dict.) Péter fiainak: Györgynek, Jánosnak és 
Lászlónak András fia: Miklós Souar-i hospes megöléséért. Akkor Pál a 6 márka dénárt 
kifizette Márton fia: Miklósnak, Péter fiai királyi kápolnaispáni ügyvédvalló levéllel meg-
jelent képviselőjének, aki Péter fiai részéről Pált nyugtatta András fia: Miklós megölése 
ügyében, ezenfelül érvénytelenítette képviselői hatáskörből mindazon peres, tilalmazó és 
tudományvevő okleveleket, amiket Péter fiai bírnak Pál ellenében. D. 5. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 31 309. (Csicsery cs. lt. 833.) Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1901. 47–48. 
 
 
287. 1364. máj. 5. Eger 
Renold [fia:] Miklós, Zemplyn-i főesperes, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusa 
előtt megjelent egyrészről Chur-i Sebestyén fia: Lőrinc a Lelez-i prépost és konvent ügyvéd-
valló levelével urai, Kallo-i Simon fiai: Imre és Péter nevében, másrészről Scarus-i Chunth 
[!] fia János fia: Farkas a maga és Scarus-i László (az ő fivére) fia: Albert nevében, és Lőrinc 
képviselő elmondta, hogy mivel Imre és Péter jelenleg nem tudják megadni azt a 6 forintot, 
2 forint harmadát és egy 3 éves jó lovat, amikről Farkas és László néhai nagyanyja (avia) – 
Byr-i János fia: néhai Tamás (most Simon ezen fiai tulajdonában levő) birtokaiból nekik 
járó – leánynegyedéért fogott bírók elrendezésének megfelelően megegyeztek, ezért Simon 
fiai ezen pénzösszeget és a lovat máj. 19-én (oct. Penth.) adják át a vikárius előtt Farkasnak 
és Albertnek, s ha ezt akkor nem tennék, kétszeresen kell majd fizetniük, miként minderre 
őket Lőrinc képviselői hatáskörből kötelezte. D. Agrie, 5. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 019. (Kállay cs. lt. 1300. 1457.) Papír. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredé-

kes nyoma. 
R.: Kállay 1499. szám; Bónis, SZR. 1308. szám. 
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288. 1364. máj. 5. Eger 
Renold [fia:] Miklós, Zemplyn-i főesperes, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusa 
előtt megjelent egyrészről Scarus-i Hunth fia János fia: Farkas a maga és Scarus-i ue. János 
fia László fia: Albert nevében (akinek teendőjét az alábbi ügyben saját terhére vállalta), 
másrészről Kallo-i Iuan fia: László, és Farkas elmondta, hogy azon perek kapcsán, amiket 
ő és Albert néhai nemes nagyanyáik és dédanyáik (avie et proavie) – Balkan birtok negye-
déből és Byr-i János fia: néhai Tamás (leszármazás jogán Iuan fia: Lászlóra háramlott) 
minden birtokából a természet joga és az ország szokása szerint nekik járó – 
leánynegyedéért viseltek eddig, László fogott rokon bírók, főleg Lengen (dict.) János fia: 
Leukus és Kallo-i László fia: Mihály, valamint az egri káptalan tagjai (a vikárius kanonok-
társai) elrendezésének megfelelően kifizetett nekik 29 királyi forintot, ezért ők Lászlót és 
örököseit e leánynegyed ügyében nyugtatták, s teszi ezt most a vikárius előtt Farkas a maga, 
és unokaöccse (nepos): Albert nevében, kötelezve magukat és örököseiket, hogy Lászlót és 
utódait e leánynegyed ügyében megvédik és szavatolják. A vikárius kéri az egri káptalant, 
hogy ha jelen oklevelet elviszik hozzájuk, oklevelükben erősítsék meg. D. Agrie, 5. die 
oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 020. (Kállay cs. lt. 1300. 1455.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint mandorla alakú pecsét töredékei. 
R.: Kállay 1497. szám; Bónis, SZR. 1307. szám. 
 
 
289. 1364. máj. 5. Eger 
Renold [fia:] Miklós, Zemplyn-i főesperes, Mihály egri püspök lelkiekben általános vikáriusa 
előtt megjelent egyrészről Scarus-i Hunth fia János fia: Farkas a maga és fivére: László fia: 
Albert nevében, másrészről Semyen-i László fia: Mihály a maga és fivére: Ubul nevében, 
Kallo-i Lengen (dict.) János fia: Leukus a maga és fivére: Ábrahám nevében, Chur-i 
Sebestyén fia: Lőrinc a Lelez-i prépost és konvent ügyvédvalló levelével Kallo-i Simon 
fiai: Imre és Péter nevében, valamint Salamon fia: Vörös (Rufus) Miklós a Lelez-i prépost 
és konvent ügyvédvalló levelével Kallo-i István fia: István nevében, és Farkas elmondta, 
hogy azon perek kapcsán, amiket ő és Albert néhai nemes nagyanyjuk (avia) – Byr-i János 
fia: néhai Tamás birtokaiból (amik most e Kallo-i és Semyen-i  nemesek tulajdonában 
vannak) nekik járó – leánynegyedéért viseltek a vikárius előtt, László fiai: Mihály és Ubul, 
Lengen (dict.) János fiai, István fia: István és Simon fiai fogott bírók elrendezésének meg-
felelően pénzt és 3 lovat adtak nekik, ezért ők e Kallo-i és Semyen-i nemeseket e 
leánynegyed ügyében nyugtatták, s teszi ezt most a vikárius előtt Farkas a maga és Albert 
(akinek teendőjét az ügyben saját terhére vette) nevében, kötelezve magukat és örököseiket, 
hogy e Kallo-i és Semyen-i nemeseket és utódaikat e leánynegyed ügyében megvédik és 
szavatolják, főleg a saját és fivére: László fiai és leánytestvéreik ellenében. D. Agrie, 5. die 
oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 021. (Kállay cs. lt. 1300. 1456.) Hátlapján mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Kállay 1498. szám. 
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290. 1364. máj. 5. Trau 
Anno 1364., ind. 2., die 5. Maii. [I.] Lajos király (V) uralkodása, Miklós traui püspök és a 
zárai (Jadra) Franciscus de Georgio, a király lovagja és az uralkodó parancsából Trau 
(Tragurium) város comes-e idején Trauban oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 366–367. (Traui lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
291. [1]364. máj. 6. Apácavásárhely 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Wesprim megyei nemesek közös-
ségének máj. 1-jén (f. IV. an. Asc. d.) Apachauasarhel falu mellett tartott közgyűlésén 
Ayka fia: András és Alap fia: István, Ayka-i nemesek tiltakoztak, hogy a Vesprim megyei 
Ayka és Rednek nevű birtokrészeik hasznait és terméseit a szomszédaik beszedik, az ő 
joguk nem kis sérelmére, ezért őket, főleg a Leuldardow-i népeket (a Leuld-i monostor 
jobbágyait) e birtokrészek használatától és termései elvételétől tilalmazták. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. [1]364. 
 
E.: Dl. 66 158. (Thaly cs. lt. 86.) A dátumnál hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
292. 1364. máj. 6. [Apácavásárhely] 
Kont Miklós nádor [(H), a kunok bírája] tudatja, hogy a Wesprim megyei nemesek közös-
ségének máj. 1-jén (f. IV. an. Asc. d.) [Apachauasarhel falu mellett tartott] közgyűlésén 
Herandfalwa-i Balázs mester (Wgal-i Pál mester fia: Miklós mester nevében a fehérvári 
keresztesek konventje ügyvédvalló levelével) …… tiltakozott, hogy Zych-i Paska fiai: 
László és Jakab a ……. ménesbeli lovaikkal Miklós mester Marus-i és Custan-i jobbágyai 
szőlőit, terméseit és szénáit régóta folyamatosan …. pusztítják, jogtalanul elvéve e birtokok 
terméseit és hasznait, ezért …. Paska fiait Marus és Custan birtokok hasznai és termései 
további elvételétől és …. a termések és rétek pusztításától és rombolásától tilalmazta. D. 6. 
die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 388. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. U. 6.) Foltos papír. Hátlapján 

azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
293. [1364.] (máj. 6-8. körül) 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Wesprim megyei nemesek közös-
ségének máj. 1-jén (f. IV. [an.] Asc. d.) Apachauasarhel falu mellett tartott közgyűlésén 
Erzsébet perjelnő és Margit, az ue. megyei Torna-i Szt. [Lampert]-monostor apácái bemu-
tatták [I.] Károly király (H) 1325. júl. 19-i (l. Anjou-oklt. IX. 327. szám) és [I.] Lajos király 
(H) Budán, 1353. máj. 2-án (in. fe. Asc. d., a. eiusdem 1353.) kiadott (Károlyéval azonos 
tartalmú) oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 285. szám), és elmondták, hogy Veszprém megye 
és más részek lakói, akik áruikkal és portékáikkal (rebus venalibus) az apácák ezen 
Vasarhel nevű birtokán minden héten csütörtökön (f. V.) tartani szokott vásárára mennek, a 
régtől fogva fizetni szokásos vámot az apácáknak és azok megbízottjainak nem akarják 
megfizetni, emiatt az apácák és egyházuk nagy kárt szenvednek el. Ezt hallva a közgyűlésen 
levő nemesek és közrendűek (communes homines) egyhangúlag elmondták, hogy soha 
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semmiféle vámot nem volt szokás fizetniük az eladásra vitt áruik után az Apachavasarhel 
faluban levő vásáron. De mivel Károly és Lajos király ezen okleveleikkel elrendelték, 
hogy e vámot mindenkitől be kell szedni, akik áruikat az Apachawasarhel-i vásárra viszik, 
és így azt ők ki kell fizessék a Tornua-i Szt. Lampert monostornak és apácáinak, ezért a 
nádor a megye vicecomes-ével, [szolgabír]óival és nemeseivel ………….. 
 
E.: Dl. 2312. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 25. 2.) Erősen hiányos. Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Megj.: 1364. évi keltezését megerősíti a nádor Veszprém megyei közgyűlésének dátuma 

(l. pl. előző szám). 
 
 
294. 1364. máj. 6. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor az óbudai 
apácák a Reen nevű birtokukhoz tartozó rész ügyében Karcha-i Peteu fia: Istvánt a királyi 
jelenlét elé perbe vonták, az több halasztással az országbíró korábbi perhalasztó oklevelei 
szerint végül jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) jutott, mikor is István comes korábbi oklevele szerint 
megjelent színe előtt László litteratus az apácák nevében királyi ügyvédvalló levéllel és a 
birtokrész elfoglalásának okát tudakolta Istvántól, aki azt felelte, hogy a birtokrészt, amiről 
az apácák képviselője azt állítja, hogy az apácák Reen nevű birtokához tartozik, 
Kenderfelde-nek hívják, őt illeti oklevelekkel, és bemutatta a pozsonyi káptalan 1359. aug. 
20-i (in fe. regis Stephani, a. d. 1359.), 1306. évi saját privilegiális oklevelét átíró nyílt 
oklevelét, ami szerint megjelent előttük egyrészről Neech fia: Kantha (a maga és fia: János 
nevében), valamint Márk (a maga, apja: Mowr és frater-e: Mihály nevében), másrészről 
Ogya-i Péter mester, és előbbiek megvallották, hogy azt a 16 hold földet, amit Abany falu 
népeitől birtokolnak a Lapser mellett Kenderfelde-n, Péter mesternek és örököseinek eladták 
szavatosság vállalásával 10 márkáért (l. Anjou-oklt. II. 62. szám); majd bemutatta a pozsonyi 
káptalan 1334. évi, chirographált privilegiális oklevelét, miszerint szerint színük előtt 
Ogya-i Péter fia: Andych mester megvallotta, hogy szintén jelenlevő famulus-a, Karcha-i 
Móric fia: Peteu gyermekkora óta kifejtett hű szolgálataiért a Reny-i birtokon levő részéből 
a Peteu birtokrésze melletti, Kenderfelde-nek nevezett 10 hold szántóföldet Peteu-nek adta, 
szavatosság vállalásával. Ezen okleveleket elolvasva és a feleknek elmagyarázva az ország-
bíró László litteratus kérésére elrendelte, hogy a káptalan átírt oklevelét István eredetiben 
is mutassa be, mire István azt felelte, ezt csak későbbi időpontban tudja teljesíteni, ezért az 
országbíró ezt jan. 22-re [!] (10. die oct. Epiph. d.) tűzte ki. Akkor színe előtt és az óbudai 
apácák képviselője: László litteratus jelenlétében Karcha Miklós fia: János bemutatta a 
pozsonyi káptalan febr. 16-i oklevelét (l. 111. szám), és mivel eszerint Istvánt gonosztevők 
életveszélyesen megsebesítették, és nem tudott az országbíró elé járulni az eredeti oklevél 
bemutatására, ezért azt István comes márc. 31-re (oct. Passce d.) halasztotta el, mikor is 
megjelent előtte László litteratus az óbudai apácák nevében királyi ügyvédvalló levéllel, és 
kérésére Miklós fia: János (Peteu fia: István nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló 
levelével) bemutatta a pozsonyi káptalan mondott, eredeti oklevelét. Mivel az országbíró, a 
főpapok és a bárók felismerték mindezen oklevelek alapján, hogy a mondott 10 hold föld 
Peteu: fia: Istvánhoz tartozik jog szerint, ezért az országbíró a főpapokkal és bárókkal, 
valamint a királyné megbízásából és egyetértésével e 10 hold földet Istvánnak hagyta örök 
birtoklásra, és mivel a föld iktatására ki kellett küldeni a királyi embert és a pozsonyi káp-
talan tanúságát, ezért az országbíró írásban kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében Borusyenew-i Petych, a királyi kúriából speciálisan ez ügyben kiküldött 
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királyi ember ápr. 15-én (f. II. p. oct. quind. Passce d.) e 10 hold földet a királyné speciális 
meghagyásának megfelelően királyi mértékkel megmérve és határjelekkel más ottani földektől 
elkülönítve iktassa Istvánnak és örököseinek, bárki ellentmondása ellenére, majd a káptalan 
tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére (oct. Georgii). Akkor Karcha-i Miklós fia: János 
(Karcha-i Peteu fia: István nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta 
az országbírónak a káptalan királynak szóló jelentését, ami szerint a szomszédok jelenlétében 
a 10 hold földrészt a királyné meghagyásának megfelelően királyi mértékkel megmérve és 
mások birtokaitól határ-elkülönítéssel elválasztva az országbíró döntésének megfelelően 
Istvánnak iktatták (l. 263. szám), ezért ennek megfelelően az országbíró e 10 hold földet a 
mondott határok alatt Istvánnak és örököseinek hagyja bírói hatáskörénél fogva, mások 
jogait nem érintve. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Istvánnak. 
D. in Wissegrad, 6. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5166. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 21. 4.) Hátlapján későbbi középko-

ri kéztől tárgymegjelölés (Ren névalakkal). Függőpecsét zöld fonata. 
  
 
295. 1364. máj. 6. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor az óbudai 
apácák Ogya-i Péter fia: néhai Andych Bankwatha-n levő birtokrészei számukra történő 
iktatásakor tett tilalmazása miatt Bankwatha-i Péter fia: Pál mestert, a pozsonyi káptalan 
kanonokát 1363. máj. 1-jére (oct. Georgii in anno prox. elapso preteritas) a királyi jelenlét 
elé perbe vonták, az több halasztással az országbíró korábbi perhalasztó oklevelei szerint 
végül jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) jutott, mikor is az országbíró korábbi oklevele szerint meg-
jelent színe előtt László litteratus az apácák nevében királyi ügyvédvalló levéllel, és a birtok-
részek tilalmazásának okát tudakolta Páltól, aki azt felelte, hogy a Bankwatha-i birtok-
részek oklevelekkel őhozzá tartoznak, és bemutatta a pozsonyi káptalan 1308. évi, 
chirographált privilegiális oklevelét, miszerint megjelentek a káptalan előtt egyrészről 
Ogya-i András fiai: Péter mester és Farkas, valamint ue. Péter fiai: Fakow és Andych, más-
részről Tibor fia: Kis (Kys) Péter, és előbbiek megvallották, hogy mivel szerviensük: Péter 
a vére hullásával és más módokon szolgált nekik ifjúsága óta, ezért a Bankwatha birtokon 
levő teljes örökjogú részüket telekhelyekkel, szántóföldekkel, művelt és nem művelt földekkel, 
kaszálókkal, legelőkkel (pascuis pecorum), valamint Symonfelde földnek a Tonkwatha-i és 
Belwatha-i nemesek birtoka felőli felével (ennek határai: a Chenkez falvi nemesek határai; 
a Tonkwatha-i és Belwatha-i nemesek birtokai; Leegh falu határai) és Zokfeulde földnek a 
Zaz falubeli nemesek birtoka felőli felével (ennek határai: Bankwatha birtok határai; a 
Zaaz falubeli nemesek birtoka; Leegh falu határai) és szintén ezek minden tartozékával 
Péternek és örököseinek adták szavatosság vállalásával, a káptalan előtt megjelent Ogya-i 
generacio-ik és rokonaik – Endre fiai: Chuna (dict.) András, Chumb (dict.) Mihály és Endre, 
Bodrugh fiai: Lampert és Albert, Buhtus fia: Tamás –, valamint ezen birtok szintén megjelent 
szomszédai – Bankwatha-i Balka fiai: Herman, András és Tamás; Márton fia: Lachk, Pál 
fia: Gergely, Sebe fiai: Miklós és Pál, János fiai: Jakab, András és Lőrinc, valamint Heem 
(Chenkez falvi nemesek); Kyswatha-i György fia: Péter, Belwatha-i Fekete (Niger) János – 
beleegyezésével (l. Anjou-oklt. II. 367. szám). Ezután Pál mester bemutatta a pozsonyi 
káptalan 6 tilalmazólevelét: egy 1354-ben kiadott szerint Bankwatha-i Kis (Parvus) Péter 
fia: János a káptalan előtt elmondta, hogy a Bankwatha-n, Symonfeulde-n és Zokfeulde-n 
levő birtokrészeit, amiket Ogya-i András fiai: Farkas comes és Péter és utóbbi fiai: Fako és 
Andych örökre adtak apjának: Péternek hű szolgálataiért és vére hullásáért, és amikben 
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Péter az élete végéig tartózkodott, és ő: János is a tulajdonukban van, Waryu Benedek, 
Konth Miklós erdélyi vajda Challokuz-i officialis-a ezen ura nevében egy földrésszel 
együtt elfoglalva tartja, az ő joga sérelmére, ezért ő Miklós vajdát tilalmazta a jogtalan 
elfoglalástól, és attól, hogy mindezeket a vajdának a király átörökítse (l. Anjou-oklt. 

XXXVIII. 90. szám). A káptalan további 5, a köv. években kiadott okleveleiben pedig az 
szerepelt, hogy ezen Pál mester és frater-e: János a mondott birtokrészeik elfoglalásától, 
cseréjétől és iktatásától tilalmaztak mindenkit, főleg Miklós vajdát, az óbudai apácákat és 
Jakus pozsonyi bírót. Amikor ezen oklevelek tartalmát az országbíró előadta a királynénak, 
ő a nagyobb bizonyosság miatt a színe elé hívatta Kolon-i Pethew mestert (aki a vitás föld 
mellett lakott), hogy megtudja tőle: vajon Pál mester, az apja és frater-ei e birtokrészek 
tulajdonában voltak és vannak-e, mire Petew mester a királynénak, valamint a királynéi 
jelenlét előtt személyesen megjelent országbírónak, főpapoknak és báróknak (baronibus 
suis) megerősítette hitére és a király iránti hűségére, hogy tudomása szerint Pál mester, az 
apja és frater-ei mindig is a birtokrészek tulajdonában voltak, de ezeket tőlük elidegenítették. 
Mivel tehát a pozsonyi káptalan privilegiális oklevele alapján az országbírónak, a főpapoknak 
és az ország báróinak úgy tűnt, hogy a Bankwatha birtokon, valamint a Symonfeulde és 
Zookfeulde földeken levő részek jog szerint Pál mesterhez tartoznak, ill. Petew mester 
megbízható elmondása szerint Pál mester, az apja és frater-ei e birtokrészek tulajdonában 
voltak, ezért az országbíró ezen főpapokkal és bárókkal, valamint a királyné tudtával és 
megbízásából a Bankwatha-n levő birtokrészt minden haszonvétellel, valamint 
Symonfeulde és Zookfeulde földek felével Pál mesternek ítélte. És mivel a birtokrészek 
iktatására szükséges volt küldeni a királyi embert és a pozsonyi káptalan tanúságát, ezért 
az országbíró írásban kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Borsyenew-i Petych, az ügyben speciálisan kiküldött királyi ember ápr. 13-án (sab. p. 
quind. Passce d.) a Bankwatha-n levő birtokrészt, valamint Symonfeulde és Zookfeulde 
földek felét minden haszonvétellel iktassa Pál mesternek, bárki ellentmondása ellenére is, 
majd a káptalan tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére (oct. Georgii). Akkor Pál mester 
pozsonyi kanonok bemutatta az országbírónak a pozsonyi káptalan királynak szóló jelentését 
(l. 264. szám), és mivel eszerint a Bankwatha-i birtokrészt, valamint Symonfeulde és 
Zookfeulde felét az országbíró döntésének megfelelően a királyi és káptalani ember a 
szomszédok jelenlétében Pál mesternek iktatták, ezért az országbíró mindezeket Pál 
mesternek hagyja bírói hatáskörénél fogva örök birtoklásra, nem érintve más jogát. Erről 
függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Pálnak. D. in Wyssegrad, 6. 
die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5299. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 14. 6.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és vörös fonata. 
 
 
296. 1364. máj. 7. Fehérvár 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak és más, bármiféle helyzetű és állapotú embereknek, akiknek a földeken és 
a vizeken vámjaik vannak, valamint ezek és a király vámszedőinek: mivel nem lehet vámot 
szedni a nemesek és más birtokos emberek élelmeiből (victualia), amiket egyik birtokukról 
a másikra, v. egyéb lakhelyükre (alia loca mansionis) visznek, ezért megparancsolja a 
címzetteknek, hogy azon borok, termények, jószágok (pecudibus), nyájak és más élelmiszerek 
után, amiket a Wesprimium-i Boldogságos Szűz-kolostor apátnője és apácái birtokairól 
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ezen kolostorba visznek az apácák ellátására, mindezek szállítóitól semmféle vámot ne 
merészeljenek kérni v. szedni. D. Albe, f. III. an. Penth., a. d. 1364. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. júl. 22. > Uő., 1373. nov. 3. Dl. 5996. (Acta Jesuitica. Jaurin. 4. 

11.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király gyűrűspecsétjével ellátva. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 

2. Dl. 1026. (Uo. 31. 7. 30.) Á. alapján, újkori. 
K.: F. IX/3. 419–420; Veszprém város 272. 
 
 
297. 1364. máj. 7. Jenő 
Pethew fia: Miklós mester Doboka-i comes [!], valamint Inok fia: János és Demeter szolga-
bírók tudatják, hogy döntésüknek megfelelően Kerkurhazy-i László fia: Mihály máj. 7-én 
(f. III. p. fe. Johannis an. portam Latinam) Magyaro. (W) szokásának megfelelően tilal-
mazta Solumku-i Buthus (dict.) Jánost és Wyfolui-i jobbágyait, valamint Wrdung (dict.) 
Benedek jobbágyait és más szomszédait attól, hogy nyájaikat és méneseiket legeltessék és 
éjszakáztassák az ő Solumus melletti és máshol levő örökjogú rétjein és szántóföldjein. D. 
in Jenew, in termino prehabito, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 73 704. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 133.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét nyoma. 
K.: Teleki I. 131–132; Doc. Rom. Hist. XII. 245–246. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 276. szám. 
 
 
298. 1364. máj. 7.  
A nyitrai káptalan előtt Vechche-i néhai Vörös (Rufus) Tamás mester fia: László mester 
megvallotta, hogy az osztály során hozzá került Hethmeh nevű Nyitra megyei birtokát 
minden haszonvétellel a káptalan előtt szintén megjelent frater-e: István mester és másik 
frater-e: Péter beleegyezésével (ahogy a Zubor-i konvent bemutatott oklevele ezt tartal-
mazta) Vasard-i Péter fia: Jakab mesternek 120 márka forgalomban levő királyi dénárért 
(minden márkát 10 pensa-val számolva) elzálogosította jelen oklevél kiadásától 6 évre (per 
6 revoluciones annuales), úgy, hogy a 6 éven belül (infra spacium dictorum 6 annorum) 
László mester a birtokot nem válthatja ki, azután viszont bármikor ezen összegért. A kivál-
tásig Jakab mestert e birtok okán szavatolnia kell, s ha ezt nem teljesíti, akkor a Nyitra 
megyei, Nitra folyó melletti Nadan nevű birtokát minden haszonvétellel Jakabnak v. fiainak át 
kell adja birtoklásra a visszaváltás idejéig. A birtok kiváltásakor Jakab a saját javait elviheti, 
de ha e birtokon épületeket készítene, ezeket kiváltási összeg nélkül Lászlónak adja majd 
át. Ha Jakab a Vaag folyón malmokat építene, ezeket a becslésüknek megfelelően László 
ki kell váltsa tőle, v. pedig Jakab az ezekből járó jogokat szolgáltassa ki Lászlónak. D. f. 
III. an. Penth., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 102 784. (Batthyány cs. lt. Apponyi cs. 574. A.) Hátlapján pecsét körvonala. 
K.: Apponyi 184–185. 
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299. [1364.] máj. 7.   
[V. Orbán pápától] kérte [I. Lajos király], hogy erősítse meg a XXII. János, VI. Kelemen 
és VI. Ince pápa által a pálosoknak kiadott privilégiumokat, miszerint nem kell tizedet 
fizetniük azon termések után, amiket saját kezükkel és költségeiken termelnek, és hogy a 
pálosok a szolgáik (servitor et minister) gyónásait meghallgathassák, őket feloldozhassák 
és nekik az egyházi szentségeket kiszolgáltathassák mind életükben, mind holtukban, nem 
érintve a plébániák jogát (ius parochialis). A pápa a kérést jóváhagyja. D. Avinione, IX. Id. 
Maii, pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 267–268. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 42. fol. 153v. alapján.) 
 
 
300. [1364.] máj. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa az ágostonos rendi pálosok generális perjelének, a Magyaro.-n (H) és a 
világ más részein levő testvéreinek, valamint [I.] Lajos királynak (H) a kérésére megerősíti 
és átírja XXII. János pápa 1328. nov. 16-i privilegiális oklevelét az ágostonos regula meg-
tartásáról (l. Anjou-oklt. XII. 472. szám). D. Avinione, Non. Maii, pápasága 2. évében. 
[1364.] 
 
Má.: ELTE Kvt. Kézirattár. Codices 115. 33r. (Df. 286 489.) 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 156. 627v-628 r. (Df. 289 756.) 
R.: V. Orbán, LC. 10914. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 253. fol. 119r. alapján is.) 
 
 
301. [1364. máj. 7.]   
[V. Orbán pápától] kérte [I. Lajos király]: utasítsa levelével a Magyaro. (U) és Németo.-i 
(Alamania) főpapokat, hogy mindazokat, akik a pálos rend öltözetét nem a rendnek megfe-
lelően nyerték el, hanem saját vakmerőségükből bitorolják, ill. a világban kóborolnak 
semmilyen engedelmesség alatt meg nem maradva, a rend és a pálosok nagy szégyenére, 
egyházi fenyítékkel kényszerítsék, hogy e viseletet levessék, ill. maradjanak a monostorokban 
engedelmességgel. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 267. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 42. fol. 153v. alapján, e dátummal.) 
 
 
302. [1364.] máj. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa a Magyaro.-i (H) és Németo.-i (Alemania) érsekeknek és püspököknek: az 
ágostonos rendi pálosok generális perjele, a Magyaro.-i és Németo.-i testvérek, valamint 
[I.] Lajos király (H) jelezték neki, hogy e területeken sokan vakmerően felöltik a rend vise-
letét (habitus regularis), mások pedig, akiket a rend testvéreivé fogadtak, a pálosok monos-
toraiból v. helyeiről távoznak és semmilyen felettesnek nem engedelmeskedve kóborolnak, 
a rend és a testvérek szégyenére. A pápa ezért a király, a perjel és a fivérek kérésére utasítja a 
címzetteket, hogy pápai hatáskörrel kényszerítsék (az ellentmondókat egyházi fenyítékkel 
csitítva) a viseletet felvetteket annak letételére, az ezen monostorokból v. helyekről távo-
zottakat pedig arra, hogy e monostorokhoz térjenek vissza és ott valós engedelmességgel 
(vera obediencia et regulari observancia) szolgáljanak. D. Avinione, Non. Maii, pápasága 
2. évében. [1364.] 
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Má.: 1. ELTE Kvt. Kézirattár. Codices 115. 33v-34r. (Df. 286 489.) 
2. Dl. 25 823. (Acta Paulinorum. Thal 9. 5.) 1754. évi.  

R.: V. Orbán, LC. 11542. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 286r. és Vol. 261. fol. 
117v. alapján.) 

 
 
303. [1364. máj. 7.]   
[V. Orbán pápának] [I. Lajos király]: országában számos olyan ágostonos rendi pálos testvér 
van, akik elhagyatott helyeken a hegyekben élnek, közösen és szegényen, a saját munká-
jukból. Mivel közülük egyesek kiközösítésbe és alkalmatlanságba (irregularitas) estek, de 
ily távol a pápai kúriától igen nehéz, sőt lehetetlen, hogy a kúriába menjenek felmentésért, 
ezért kérte, hogy a rend generális perjele v. vikáriusai a pálos testvéreket felmenthessék a 
kiközösítés, felfüggesztés, interdictum és alkalmatlanság alól, ha pedig ilyenekbe a perjel 
v. a vikáriusok esnének, akkor őket gyóntatóik menthessék fel. A pápa a kérést jóváhagyja.  
 
K.: Rábik Reg. Suppl. 266–267. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 42. fol. 153v. alapján, e dátummal.) 
 
 
304. 1364. máj. 7. 
A. d. 1364., die 7. Madii. A raguzai (Ragusa) rector és a kis tanács a rogatus-ok tanácsától 
kapott hatáskörből Maroe de Radeno polgárt Cech Miklóshoz [!], Dalmácia és Horváto. 
bánjához küldik. A megbízólevél szerint mondja meg a bánnak: a raguzai comune több 
levele és követe által elpanaszolta neki azon jogtalanságokat, támadásokat és károkat, amiket 
a bán alattvalói nap mint nap elkövettek ellenük, de azok nem kaptak büntetést. Raguza 
nem tudja, hogy e gonosztevők, főleg a Crayna-iak miért rabolják ki és károsítják a város 
Stagnum-i embereit, viszik el állataikat. Mivel a raguzaiak is a bán alattvalói, őket is meg 
kell védenie, ezért kérik, hogy járjon el az igazságnak megfelelően, adjon elégtételt a város 
ellen elkövetettek ügyében, e gonosztevőket pedig büntesse meg, hogy se a raguzaiak, se 
mások ellen ne kövessenek el efféléket. Ha a bán nem ad elégtételt, a királyhoz (messer lo 
re nostro signore) fordulnak majd igazságért. A követ maradjon a bán udvarában (corte), 
ha kell, 8 napig, várja meg annak válaszlevelét, majd térjen vissza Raguzába.  
 
E.: Istorijski Arhiv Dubrovnik. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di Levante 2. 

53v–54r. (Df. 290 358.) Olasz nyelvű. 
K.: Gelcich, Raguza 41–43; Mon. Rag. IV. 21–22; Smič. XIII. 367–369. 
 
 
305. 1364. máj. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) anyja, a királyné kérésére beleegyezik, hogy a Ceegled-i, most királynéi 
polgárok és hospesek az országban a javaik és személyeik után ne fizessenek vámot, hanem 
ez alól teljesen fel legyenek mentve. Ezért utasítja a főpapokat, bárókat, comes-eket, vár-
nagyokat, nemeseket, birtokos embereket és ezek officialis-ait, akiknek a földeken és a 
vizeken vámjaik vannak, továbbá vámszedőiket, hogy a Ceegled-i királynéi polgárok és 
hospesek javai és személyei után vámot kérni, szedni v. kivetni ne merészeljenek e királyi 
kegy ellenében, miként mindezt az uralkodó a Boszniában (in terra Vzure) ellopott nagy-
pecsétjével ellátott oklevele is tartalmazza. D. in Wyssegrad, f. IV. p. Johannis an. portam 
Latinam, a. d. 1364.  
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E.: Dl. 5301. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 9. 2.) Hátlapján újkori kezektől 
latin és magyar nyelvű tárgymegjelölések, valamint pecsét nyomában: renovata est 
visis aliis litteris sub sigillo deperdito. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Pest m. 377. szám; Bakács, Pest m. 804. szám. 
 
 
306. 1364. máj. 8. Krakkó 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy bár [III.] Kázmér lengyel király többszöri kötelezettség-
vállalása szerint halála után Lengyelo. (regnum Polonie) Lajosé kell legyen teljes joggal, 
de Lajos most hozzájárul Kázmér akaratával beleegyezően, hogy ha Kázmér valamely 
fejedelem (princeps) leányát feleségül veszi és tőle törvényes férfiutóda születik, az 
Lengyelo.-ban őt mint jogos örököse követheti, ha pedig Kázmérnak nem fia, hanem leánya 
születik, Lajos megígéri, hogy a korábbi okleveles elrendezésének megfelelően e leányt 
pénzzel illően férjhezadja, de óhajtja, hogy a korábban közte és Kázmér között több okle-
véllel megerősített eskü, elrendezés és kötelezettség a maga erejében maradjon meg. D. 
Cracouie, in fe. Stanizlai, a. d. 1364. 
 
E.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Korone Krakowskie. 

Documenty pergaminowe 5527. (Df. 288 980.) Függőpecsét és fonata. 
K.: FMH I. 9. szám. 
R.: Óváry 91. szám. 
 
 
307. 1364. máj. 8. Apácavásárhely 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Wesprim megyei nemesek közös-
ségének máj. 1-jén (f. IV. an. Asc. d.) Apachawasarhel falu mellett tartott közgyűlésén 
Thes-i Salamon fia: Pál elmondta, hogy ő és elődei Kurumpla birtokon örökjogú részt bírtak, 
annak tulajdonában voltak, és ez ismeretes a megye szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek. 
Kérésére őket a nádor megkérdezte erről, akik hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangúlag tanúsítva megerősítették, hogy Pál 
Kurumpla birtokon örökjogú részt birtokol. Erről a nádor oklevelet bocsát ki Pálnak. D. 8. 
die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5310. (NRA. 1711. 14.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
 
 
308. 1364. máj. 8. Apácavásárhely 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Wesprim megyei nemesek közös-
ségének máj. 1-jén (f. IV. an. Asc. d.) Apachauasarhel falu mellett tartott közgyűlésén 
egyrészről Heym fia Pál fia: Benedek mester, pozsonyi comes-e és a fivére (uterinus 
frater): Péter mester, másrészről Myske-i Antal fiai: Kontra (dict.) Gergely és Kontra 
(dict.) Miklós elmondták, hogy [I.] Lajos király (H) Benedek és Péter mestereknek adta hű 
szolgálataikért az örökös nélkül elhunyt Dalmad fia Miklós fia: János Poton nevű birtokát, 
valamint az Inka nevű birtokot (mindkettő Wesprim megyében van), és Antal fiai ezek 
iktatásakor ellentmondtak, de fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy 
mivel Gergely és Miklós megtudták: Poton birtok jog szerint a királyi adományozási jog-
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körhöz tartozik, ezért visszavonva az iktatás idején tett tilalmazásukat, e birtokot minden 
tartozékkal Pál fiainak és leszármazottaiknak átörökítették a királyi adománynak megfelelően, 
semmiféle jogot és tulajdont abban maguknak és örököseiknek meg nem tartva. Viszonzásul 
Pál fiai Inka birtokot, mint azt titokban őrző (conservantes) emberek birtokát, minden tar-
tozékkal Antal fiainak és utódaiknak adták, kivéve az Inka birtokból kihasított földrészt, 
amit a Lachk fia: Miklós mester, a királyi aula ifja (akit a király a nádor egész országban 
tartandó közgyűléseinek megtekintésére küldött ki) és Márton mester, a fehérvári (Alba) 
Szt. Miklós hitvalló-egyház rector-a (akit a király írásos parancsából a fehérvári káptalan 
küldött ki tanúságul) által újonnan emelt határjelekkel Poton birtokhoz csatoltak, nem lévén 
ellentmondó. Az ezen birtokokat egymástól és a szomszédok birtokaitól elválasztó határok, 
ahogy Miklós mester királyi ember és Márton mester, a káptalan tanúsága (akiket a nádor a 
felek kérésére a közgyűlésről e birtokokra kiküldött) visszatérve ezt elmondták a felek 
jelenlétében a nádornak: berek mellett sarok-határjelek, az egyik kelet felől Koruntal, a 
másik észak felől Poton, a harmadik dél felől Inka birtokot különíti el; nagy út; völgy; Pál 
fia János fia: Miklós Myske nevű birtoka, ahol 3 új határjelet helyeztek el, az egyik nyugat 
felől Myske, a másik kelet felől Poton, a harmadik dél felől Inka birtokot választja el; útnál 
2 határjelet emeltek, az egyik nyugat felől Myske, a másik kelet felől Poton birtokot különíti 
el; régi füves út mellett, ami az Arkus-nak hívott úthoz megy, 2 határjelet emeltek, az 
egyik kelet felől Poton, a másik nyugat felől Myske birtokot választja el. A felek kérésre 
erről a nádor függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco annotato, a. d. 1364. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 3826. (Df. 264 717.) Helyenként foltos és 

fakult. Függőpecsét és zöld fonata.    
 
 
309. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevélbemutatást, amivel korábbi perhalasztó 
oklevele szerint színe előtt Lyndua-i néhai Miklós bán fiai: István, János, Miklós és László 
mesterek (akik nevében Kozma litteratus jelent meg a fehérvári káptalan ügyvédvalló leve-
lével) máj. 1-jén (oct. Georgii) tartoztak Iuan fia: András és Mendzenth-i János fia: Miklós 
ellenében (akik közül András jelent meg a maga és Miklós nevében a zalai konvent ügyvéd-
valló levelével) Mendzenth birtok ügyében, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5309. (NRA. 1539. 64.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Mendzent 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
310. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevele szerint 
színe előtt Iseph-i János fiai: Miklós és János máj. 1-jén (oct. Georgii) Monak-i László fiai: 
Mihály és Simon mesterek ellenében be kellett mutassák okleveleiket Lazary és Lazk bir-
tokok ügyében. Akkor András fia: László – János ezen kiskorú (tenera etas) fiai nevében 
ügyvédvalló nélkül megjelenve – azt mondta, hogy ezen okleveleket jelenleg nem tudja 
bemutatni, és erre későbbi időpont kijelölését kérte ésszerű ok nélkül, ezért a nádor meg-
hagyta, hogy János fiai okt. 6-án (oct. Mychaelis) a per kezdete előtt kifizetendő 3 márka 
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bírsággal mutassák be színe előtt ezen okleveiket, amiket megtekintve a felek között döntést 
hoz a jog rendje szerint. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5311. (NRA. 1539. 77.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Monakh 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
311. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
színe előtt Katha-i Deseu és Katha-i János fia: Péter (akik nevében Miklós fia: János jelent 
meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Wel és 
Sumugy-i Jenslin (valamint az általuk előállítandó Jakab, János, Miklós és Nykul), továbbá 
Zudlech-i Verus (dict.) Jenslin ellenében (akik nevében Domokos fia: János jelent meg a 
Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja békekötésre. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 570. (Múz. Ta. Szalay.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
312. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon közös tudományvétel tárgyalását, amire korábbi 
döntéshozó oklevelének és az egri káptalan jelentésének megfelelően színe előtt Zanislov-i 
Mihály fia: Péter felperes, ill. Bator-i Bereck fia János fiai: László és György mesterek, 
valamint Batur-i Lekes [!] fia: Péter alperesek között máj. 1-jén (oct. Georgii) kellett sor 
kerüljön a mondott oklevelében szereplő ügyekben, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 022. (Kállay cs. lt. 1300. 1468.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Zanyslov névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro in 
littera regis ad quind. residencie. Due solvit ambe. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1502. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 246. 
 
 
313. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
színe előtt Chahul-i János fia: Sebestyén (akinek nevében Olivér fia: Demeter jelent meg a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt színe előtt hatal-
maskodás ügyében Nogsemyen-i Mihály fia László fiai: Mihály és Ubul mesterek ellen – 
akik nevében Vörös (Rufus) Tamás jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével –, a 
felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 023. (Kállay cs. lt. 1330. 1430.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1501. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 246–247. 
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314. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
színe előtt Puthnok-i László fia: Mihály (akinek nevében János fia: Simon jelent meg az 
egri káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Telegd-i György és 
Tamás, valamint Putnok-i Miklós fia: János ellenében – akik nevében Nerges (dict.) Tamás 
jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével –, aug. 1-jére (oct. Jacobi) halasztja, 
mivel bár Simon képviselő kinyilvánította Mihály keresetét (accio) az Altalfalu birtokon 
levő rész és más javak ügyében, az alperesek képviselője azt mondta, hogy ily nehéz ügyben 
ők a frater-eik és rokonaik tanácsa nélkül nem tudnak választ adni. D. in Wissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 368. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 17.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Benedictus filius 
Petri de Kisyseph [lehúzva: Kysiph] cum regalibus, in personaliter ad oct. Nat. virg. de 
parcium. Due. In solvit. 

R.: F. IX/6. 131. 
 
 
315. 1364. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
színe előtt Beke fiai: Kozma, Antimius és Leonthyus (akik nevében Deseu fia: Mihály és 
János fia: Gál jelent meg a pécsi káptalan és a Simig-i konvent ügyvédvalló leveleivel) 
máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Veche (dict.) Miklós fia László fia: Mihály ellen (akinek 
nevében János fia: Simon jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) birtokügyben, 
hatalmaskodás, jogtalanságok, jobbágyok megölése és bírságok ügyében, a felek képviselői 
akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 369. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 27.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Anthymius és Leonthinus névalakokkal), valamint zárópecsét töredékes 
nyoma. Kortárs kéztől: pro actore littere regales ad quind. residencie. Actor solvit due. 

 
 
316. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Péter fia: Lőrinc és Rozgon-i János fia: László (akik 
nevében Huzyumezeu-i János fia: Demeter jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló leve-
lével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Souar-i Soos (dict.) Péter fia: János ellenében (aki-
nek nevében Koachy-i Henrik fia: János jelent meg a királyi kápolnaispán ügyvédvalló 
levelével), a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in 
Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5302. (NRA. 1698. 122.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro in littere regales, pro actore Stephanus 
Rufus cum Jazou, valamint további feljegyzés.  
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317. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Rozgon-i László mester (akinek nevében Gergely fia: 
Makou jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt 
Bodmer-i Egyed fia Miklós fiai: Konya és Egyed ellenében (akik nevében István fia: Lukács 
jelent meg ue. konvent ügyvédvalló levelével) emberek megsebzése ügyében, a felek kép-
viselői akaratából okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztja. D. in Wissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5303. (NRA. 8. 40.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore de regia, pro in Johannes filius 
Demetrii cum Jazou ad quind. Due solvit ambe. 

 
 
318. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója] azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Ders fia: Miklós mester, [a fiai:] Ders és György, 
[valamint Péter fia: Mihály] (akik nevében [János] fia: Mihály jelent meg a Symig-i konvent 
ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek [Usa-i] Lőrinc fia: [Balázs] ellen 
bizonyos határjelek [emelésének] tilalmazása miatt, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5304. (NRA. 13. 42.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore littere regales, in 
personaliter ad quind. Due in solvit. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. (A kiegészítések innen származnak.) 
 
 
319. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon birtokbecslésről szóló jelentés 
tárgyalását, amire színe előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően Rozgon-i László 
mester felperes (akinek nevében János fia: Demeter jelent meg a Jazou-i konvent ügyvéd-
valló levelével), ill. Sumus-i János fiai: Péter, János, László, Iwanka és Pál mesterek, alpe-
resek között (akik nevében Pulky-i [?] Péter jelent meg ue. konvent ügyvédvalló levelével) 
máj. 1-jén (oct. Georgii) kellett sor kerüljön az országbíró döntéshozó oklevelében és a 
Scepsi-i káptalan jelentésében foglalt ügyekben, a felek képviselői akaratából okt. 6-ra 
(oct. Michaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5305. (NRA. 1698. 124.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint záró-

pecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro in ut prius, de regio ad quind. residencie. Due solvit.  
 
 
320. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Moniaros-i Miklós fia: János (akinek nevében Miklós 
fia: Demeter jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) 
viselt Mykch néhai bán fia Lorand mester fia: Miklós ellenében – akinek nevében Elus 
(dict.) János jelent meg a Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével –, a felek képviselői 
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akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5306. (NRA. 1698. 125.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Monyarous névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore de 
regio ad quind. residencie. Una solvit Ladislaus. 

 
 
321. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Lyndua-i néhai Miklós bán fia: István mester (akinek 
nevében Kozma litteratus jelent meg a fehérvári káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén 
(oct. Georgii) viselt Zamarfeulde-i Péter fia: Jakab ellenében (akinek nevében Tamás fia: 
Lukács jelent meg a zalai konvent ügyvédvalló levelével) Zamarfeulde birtok harmada, 
vagyis Balázs fia: Leukus része tilalmazása ügyében, a felek képviselői akaratából okt. 6-ra 
(oct. Mychaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5307. (NRA. 1539. 65.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore de regio, pro in Petheu filius 
Stephani cum Boznensis ad quind. Due solvit in, actor non. 

 
 
322. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Péter és Demeter, Peren-i Miklós mester Flikno-i 
jobbágyai (akik nevében Egyed litteratus jelent meg a Scepsi-i káptalan ügyvédvalló levelével) 
máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Vythez-i Lőrinc ellenében (akinek nevében Vrath fia: 
György jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából okt. 
6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 572. (Múz. Ta. Berthóty 86.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
323. 1364. máj. 8. Visegrád 
[Bu]bek István [comes], [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit [korábbi] perha-
lasztó [oklevelének megfelelően] színe előtt Mátyás fia: Péter [és János fia: Benedek], 
Peren-i Miklós mester Luduegfalua-i jobbágyai (akik nevében Egyed litteratus jelent meg a 
[Scepsi-i káptalan] ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek Vitez-i Lőrinc 
ellenében (akinek nevében Vrath fia: György jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével), 
a felek [képviselői akaratából] okt. [6-ra] ([oct.] Michaelis) halasztja. D. in Vissegrad, 8. 
[die termini prenotati, a.] d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 573. (Múz. Ta. Berthóty 90.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (a kiegészítések innen és az előző számú oklevélből származnak). Solvit-jel. 
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324. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Kallou-i Iwan fia: László (akinek nevében Kyrch-i 
András jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt 
bizonyos javak ügyében Kallou-i István fia: István ellenében (akinek nevében Salamon fia: 
Miklós jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), a felek képviselői akaratából 
nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja békekötésre. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 024. (Kállay cs. lt. 1300. 1417.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1500. szám.  
 
 
325. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony – 
akinek nevében Vörös (Rufus) Jakab jelent meg a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével – 
máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt az Ayak nevű birtokok ügyében Zeuke (dict.) Péter ellenében, 
a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 323. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 356.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Jacobus dictus 
Megyes cum Castriferrei, pro in Ladizlaus filius Dominici cum Lelez ad Georgii. Due 
in solvit. 

K.: Z. III. 232. 
 
 
326. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Nempty-i Buken fia: Tamás mester (akinek nevében 
János litteratus jelent meg az esztergomi káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. 
Georgii) viselt Putnuk-i László fia: Mihály [lehúzva: és Ponch (dict.) István fia: László] és 
az egri káptalan ellenében (akik nevében János fia: Simon jelent meg a káptalan ügyvéd-
valló levelével) Nempty, Chenturfalwa, Nyarreu, Basteluk és Ewzenhaza birtokok határjelei 
emelésének tilalmazása miatt, a felek képviselői akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 367. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: actor ut prius, pro in 
ad quind. residencie. Due solvit in, actor non. 

 
 
327. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bub[ek] István comes, [I.] Lajos király (H) [országbírója] azon pert, amit korábbi [perha-
lasztó oklevele szerint] színe előtt …. Miklós fia: István máj. 1-jén (oct. Georgii) birtok-
ügyben viselt Tamás fia: Tamás és László fia: János ellen (akik nevében ….. Pál …. jelent 
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meg a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével), a felek akaratából aug. 22-re (ad oct. Ass. 
B. virg.) …. halasztja békekötésre. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 083. (Dőry-hagyaték.) Hiányos, foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint az alperesek Fyus-iak), valamint zárópecsét töredéke. 
 
 
328. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint színe előtt Bochka-i András (akinek nevében Bench fia: Desev jelent meg 
a Chasma-i káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Monostor-i 
István fia: László ellenében birtokügyben és javak károsítása ügyében, a felek akaratából 
okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 385. (Vay cs. berkeszi lt. 380.) Zárópecsét körvonala.  
R.: Piti F., SzSzBSz. 2005. 336; Vay berkeszi 201. szám. 
 
 
329. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Rosal-i Gergely fia: György és Gachal-i Illés fia: 
László máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek István fia: László és Berench-i Domokos fia: János 
ellenében (akik közül előbbi jelent meg a maga és János érdekében a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével), a felek akaratából okt. 6-ra (oct. fe. B. Mychaelis arch.) halasztja. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 386. (Vay cs. berkeszi lt. 378.) 
R.: Piti F., SzSzBSz. 2005. 337; Vay berkeszi 202. szám. 
 
 
330. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Karuli-i Simon fia: László máj. 1-jén (oct. Georgii) 
viselt hatalmaskodás ügyében Wythka-i István fiai: László és István ellenében, a felek 
akaratából nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 98 584. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 1. 23.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Simon fia: Lászlót mesternek nevezve), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kor-
társ kéztől: pro actore littere regales, pro in Andreas cum regalibus, actor solvit, in solvit. 

K.: Károlyi I. 257. 
 
 
331. 1364. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Gelet fia néhai János mester fiai: Péter és Pál (akikre a 
per apjuk halála után szállt az ország szokása szerint, és akik nevében Pál fia: János jelent 
meg a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek 
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Huziubach-i János fiai: János és Miklós ellenében, a felek akaratából nov. 8-ra (oct. OO. 
SS.) halasztja békekötésre. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. DD. (Df. 265 666.) Hátlapján 

zárópecsét nyoma. 
 
 
332. 1364. máj. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően máj. 1-jén 
(oct. Georgii) ura: Dénes erdélyi vajda közgyűlésén hozott döntése szerint Apa fia Jakab 
fia: Jakab mester, ue. Apa fia Gegus fia: János mester és ue. Apa fia János fiai: Gergely és 
Apa mesterek, Bethlem-i nemesek 3 márka bírsággal be kellett mutassák okleveleiket 
Nymigie-i Gylet fia László fia: Mihály mester ellenében arról, hogy Dénes fiai és Beche 
fiai nem állnak rokonságban (nulla linea generacionis) velük, és Mihály mester nem osztályos 
rokonuk (linea generacionis divisionalis). Akkor bár megjelentek előtte egyrészről Jakab, 
János és Apa mesterek (Jakab a [kolozsmonostori] konvent ügyvédvalló levelével Gergely 
nevében is), másrészről pedig Mihály mester, de a Bethleem-i nemesek azt állították, hogy 
sem az alvajda ezen perhalasztó oklevelét, sem a mondott okleveleket nem tudják bemu-
tatni, ezért az alvajda a pert – részben annak nehézsége miatt, részben mivel a vajda jelezte 
levelével Erdélybe (partes Transsilvane) jövetelét – júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) 
Dénes vajda elé halasztja annak és az ország nemeseinek döntésére. D. in S. Emrico, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 571. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Gelet 

névalakkal, Jakabot pedig Magnus-nak nevezve), valamint zárópecsét nyoma. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 218., 247. és 278. szám. 
 
 
333. 1364. máj. 8. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: ura, Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az 
erdélyi nemesek és más, bármilyen helyzetű és állapotú emberek közösségének 1363. nov. 
8-án (f. IV. an. Martini, a. prox. preterito) Tordán tartott közgyűlésén Ottó Clusmunustra-i 
apát a káptalan oklevelének megfelelően a vajda elé járulva bemutatta a káptalan ezen 
oklevelét, mondván, hogy az tartalmazza a Zamusfolua-i Miklós fia: János elleni keresetét. 
Eszerint amikor Ottó apát Zomurduk-i László királyi emberrel és Mihály mesterrel, a 
káptalan kanonokával (akit a káptalan a király írásos parancsára küldött ki tanúságul) okt. 
6-án (f. VI. p. Michaelis) az Apathyda nevű birtokát Zenthmiklos falu felől régi határai 
mentén be akarta járatni, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emeltetve, 
Gereu testvére (germanus): Miklós fia: András, Zamusfolua-i nemes a fivére (frater 
uterinus): ezen János nevében a határjelek emelésének ellentmondott, ezért Jánost a királyi 
és káptalani emberek megidézték Ottó apát ellen a vajda következő közgyűlésére. Ezután 
az apát az ellentmondás okát tudakolta, mire János azt felelte, hogy azért tilalmazott, mert 
az apát a bejárás révén az ő Zenmiklos nevű birtokából nagy földrészt akart elfoglalni és 
Apathyda birtokhoz csatolni, de ha az apát Apathyda birtokot a valós és régi határai mentén 
járja be és az ő birtokából nem foglal el, akkor nem tesz tilalmazást. Mivel Apathyda hatá-
rainak ismételt bejárásához ki kellett küldeni a vajdai és káptalani embereket, ezért a vajda 
kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Zomurduk-i Egyed fia: 
László v. Zomurduk-i Beden fia Miklós fia: János v. Mera-i Jakab litteratus vajdai ember 



173 

menjen Apathyda birtokra a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, járja be a 
birtok határait először az apát mutatása szerint Zenthmiklos birtok felől, majd utóbbi határait 
János mutatása szerint Apathyda felől, és ha a felek a birtokhatárok ilyetén bejárásakor 
egyetértenek, mindegyik félnek hagyja a maga jogát békés birtoklásra, ahol szükséges, új 
határjeleket emelve, ha pedig valahol nem értenek egyet, a felek közötti vitás földrészt 
királyi mértékkel megmérve (ha lehet mérni) v. szemmel megtekintve csalárdság nélkül 
becsülje fel az ország szokása szerint, a káptalan pedig tegyen jelentést a vajdának [1364.] 
jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). Akkor a Clusmonustra-i apát bemutatta az alvajdának a káptalan 
jelentését, miszerint megkapva a vajda levelét, Zomurduk-i Egyed fia: László vajdai 
emberrel kiküldték tanúságul Balázs mestert, al-éneklőkanonokukat, akik dec. 16-án (sab. 
an. Thome ap.) Apathyda birtokra mentek a szomszédok jelenlétében, az apát megmutatta 
az Apathyda birtokot Scenthmiclos felől elválasztó határjeleket, majd Zomusfolua-i Miklós 
fia: János egy föld-határjelet mutatott, amiről senki sem tudta megállapítani, hogy merre 
mutat, így 1 ekényi föld vitás maradt, ezért a felek határjeleket emelni nem tudtak. A per 
ezután márc. 6-ra (oct. medii Quadr.), majd onnan a felek akaratából máj. 1-jére (oct. 
Georgii) lett halasztva az alvajda elé, mikor is megjelent Zomurduk-i László (ura: a felperes 
apát nevében annak konventje ügyvédvalló levelével), ill. János alperes, és mikor az 
alvajda megkérdezte, hogy az apát esküvel v. bajvívással akarja-e bizonyítani, hogy a vitás 
földrész az ő egyházához tartozik, László képviselő ezt sem tanúállítással (humano 
testimonio), sem oklevéllel, hanem csak egyszerű szavakkal bizonygatta, ezért az alvajda 
az ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy Miklós fia: János harmadmagával, 
nemesekkel (akik közül 1 közelebbi szomszédos legyen) jún. 29-én (sab. p. fe. Nat. 
Johannis Bapt.) az alvajdai emberek és a káptalan tanúságai jelenlétében az egyik vitás 
határjelnél megállva, övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, és általában 
ahogy földre esküt tenni szokás (moris et iuris est), tegye le az esküt arról, hogy e vitás 
földrész sosem volt a Colosmonostra-i Boldogságos Szűz-egyházé, hanem az ő örökjoga és 
Scenthmiclous nevű birtokához tartozik jog szerint. Mivel az eskü meghallgatására és 
megtekintésére szükséges kiküldeni az alvajdai és káptalani embereket, ezért az alvajda 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében Walko-i Pál fia: Miklós 
litteratus v. Buda-i György v. Zomurduk-i Egyed fia: Mihály (Ottó apát részére), ill. Suk-i 
Domokos fia: János v. Korpad-i Bogar (dict.) János v. Patha-i Salamon fia: László (az 
alperes János részére) alvajdai emberek a vitás földrészre menve az esküt tekintsék és 
hallgassák meg, majd a káptalan júl. 1-jére (ad oct. eiusdem fe.) tegyen jelentést az 
alvajdának. D. in S. Emerico, 8. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 28 740. (KKOL. Metales A. 8.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymeg-

jelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma és 1 visszazáró pecsét töredéke. 
Á.: Kolozsmonostori konvent, 1783. máj. 10. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 247–252. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 214., 224., 236. és 277. szám. 
 
 
334. 1364. máj. 8. [! ∋: ápr. 28–máj. 1. között] 
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró döntés-
hozó oklevelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Pál Cybin-i prépost, a királyi 
kúriából speciálisan kiküldött királyi ember menjen  ápr. 28-án (domin. p. Georgii) az egyrészről 
a Cassa-i bíró, esküdtek és polgárok, másrészről Zakalya-i Kuryak fia Gergely fia: 
Bodizlaus mester közötti, Felkassa (Superior Cassa) nevű vitás földre, hogy megtudják a 
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szomszédoktól és megyei nemesektől, vajon a kassai polgárok Felkassa föld békés tulajdonában 
voltak már azelőtt, hogy Zakalya várat a király Bodizlaus mesternek adományozta, aki az 
[V.] István király (H) privilégiumában (l. Reg. Arp. 1775. szám) levő határokon belül, a pol-
gárok tilalmazásai ellenére alapított falut, avagy e föld már Zakalya vár adományozása 
előtt e várhoz tartozott és a királyi várnagyok és officialis-ok őrizték; ha úgy találják, hogy 
a polgárok e föld tulajdonában voltak már akkor is, amikor e vár királyi kézen volt, e falut 
pedig Felkassa  föld erdejében Bodizlaus mester azután alapította, hogy megkapta Zakalya 
várat, a falu pedig a mondott privilégiumban levő határok között van, akkor Felkassa földet 
ezen faluval együtt a polgárok által ott bemutatandó ezen királyi privilégiumban levő határok 
szerint bejárva, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve iktassák a kassai 
polgároknak e privilégiumnak megfelelően örök birtoklásra, Bodizlaus mester és bárki más 
tilalmazása ellenére is; ha viszont úgy találják, hogy e föld és erdője Zakalya várhoz tartozott 
már akkor is, amikor e vár még királyi kézen volt, akkor a pert a királyné megkérdezésére 
halasszák el, majd a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen a királynak jelentést – ezen 
királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Tristianus pesti főesperest, Mihály 
egri püspök kancellárját, akik ápr. 28-án Felkassa földre mentek, és a szomszédoktól és 
megyebeli nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre nyíltan és titokban 
megtudták, hogy a Cassa-i bíró, esküdtek és polgárok Felkassa föld békés tulajdonában 
voltak, mielőtt Zakalya várat a király Bodizlaus mesternek adományozta, és a falut 
Bodizlaus mester az [V.] István király (H) privilégiumában levő határokon belül alapította 
a polgárok tilalmazásai ellenére. Majd ezután Felkassa földet a privilégiumban leírt határok 
szerint bejárták, helyenként új határjeleket emelve a régiek mellé: Chermelye nevű patak; 
régi telek mellett, ami egykor Dénesé volt, gyümölcsfák alatt 2 határjel; egy patak kiáradt 
medre, majd caput-ja, ahol a Cassa városba vezető út mellett van 2 föld-határjel; ezen út 
egy hegy v. Berch tetején; ue. hegy; köves dombon 2 határjel; szántóföldek Zakalya vár 
határai körül, mellettük számos régi és új határjel; Piztronguspatak nevű patak; Harnad 
folyó. A tudományvétel és a bejárás után Felkassa földet az annak határain belül alapított 
faluval együtt István comes országbíró meghagyásának megfelelően régi és valós határai 
alatt iktatták a Cassa-i bírónak, esküdteknek és polgároknak örök birtoklásra. D. quind. 
Georgii [!], a. d. 1364. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. A. 18. (Df. 269 078.) Hátlapján azonos és újkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Reg.: Uo. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 36. B. 

U. 7. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 
Megj.: Napi keltezése hibás, mivel a 376. számú oklevél szerint az oklevelet az előírt idő-

pontban, máj. 1-jén bemutatták az országbírónak. 
 
 
335. 1364. máj. 8. 
Az egri káptalan előtt elmondta kanonoktársuk: Tristianus pesti főesperes (uruk és főpapjuk: 
Mihály egri püspök kancellárja) – akit ápr. 28-án (domin. p. Georgii) Bubek István comes, 
[I.] Lajos király országbírója döntéshozó oklevelének megfelelően kiküldtek tanúságul Pál 
Cybin-i préposttal, a királyi kúriából kiküldött királyi emberrel az egyrészről a Cassa-i 
bíró, esküdtek és polgárok, másrészről Zakalya-i Kuryak fia Gergely fia: Bodizlaus mester 
közötti, Felkassa (Superior Cassa) nevű vitás földre, hogy megtudják a szomszédoktól és 
megyei nemesektől, vajon a kassai polgárok Felkassa föld békés tulajdonában voltak már 
azelőtt, hogy Zakalya várat a király Bodizlaus mesternek adományozta, aki az [V.] István 
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király (H) privilégiumában (l. Reg. Arp. 1775. szám) levő határokon belül, a polgárok 
tilalmazásai ellenére alapított falut, avagy e föld már Zakalya vár adományozása előtt e 
várhoz tartozott és a királyi várnagyok és officialis-ok őrizték; ha úgy találják, hogy a pol-
gárok e föld tulajdonában voltak már akkor is, amikor e vár királyi kézen volt, e falut pedig 
Felkassa  föld erdejében Bodizlaus mester azután alapította, hogy megkapta Zakalya várat, 
a falu pedig a mondott privilégiumban levő határok között van, akkor Felkassa földet ezen 
faluval együtt a polgárok által ott bemutatandó ezen királyi privilégiumban levő határok 
szerint bejárva, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve iktassák a kassai 
polgároknak e privilégiumnak megfelelően örök birtoklásra, Bodizlaus mester és bárki más 
tilalmazása ellenére is; ha viszont úgy találják, hogy e föld és erdője Zakalya várhoz tartozott 
már akkor is, amikor e vár még királyi kézen volt, akkor a pert a királyné megkérdezésére 
halasszák el –, hogy ápr. 28-án Felkassa földre mentek, és a szomszédoktól és megyebeli 
nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre nyíltan és titokban 
megtudták, hogy a Cassa-i bíró, esküdtek és polgárok Felkassa föld békés tulajdonában 
voltak, mielőtt Zakalya várat a király Bodizlaus mesternek adományozta, és a falut 
Bodizlaus mester az [V.] István király (H) privilégiumában levő határokon belül alapította 
a polgárok tilalmazásai ellenére. Majd ezután Felkassa földet a privilégiumban leírt határok 
szerint bejárták, helyenként új határjeleket emelve a régiek mellé: Chermelye nevű patak; 
régi telek mellett, ami egykor Dénesé volt, gyümölcsfák alatt 2 határjel; egy patak kiáradt 
medre, majd caput-ja, ahol a Cassa városba vezető út mellett van 2 föld-határjel; ezen út 
egy hegy v. Berch tetején; ue. hegy; köves dombon 2 határjel; szántóföldek Zakalya vár 
határai körül, mellettük számos régi és új határjel; Pistronguspatak nevű patak; Harnad 
folyó. A tudományvétel és a bejárás után Felkassa földet az annak határain belül alapított 
faluval együtt István comes országbíró meghagyásának megfelelően régi és valós határai 
alatt iktatták a Cassa-i bírónak, esküdteknek és polgároknak örök birtoklásra. Erről a káp-
talan függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki Demeter prépost, István 
olvasó-, György éneklő-, László őrkanonok, Domokos Borsua-i, Miklós Zemplyn-i, János 
borsodi, Miklós Wngh-i, Péter Zabouch-i, Benedek pankotai, Mihály Tarcha-i, Miklós 
patai, Illés Heues-i főesperes jelenlétében. D. quind. Georgii, a. d. 1364., amikor [I.] Lajos 
király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. A. 17. (Df. 269 077.) Hátlapján újkori kezektől 

tárgymegjelölések. Alul chirographált (ABC). Függőpecsét és fonata. 
Reg.: Uo. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 36. B. 

U. 7. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 
 
 
336. 1364. máj. 8. 
A fehérvári káptalan tudatja, hogy Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója 
egyrészről a felperes Nyulak szigeti apácák, másrészről az alperes Warkon-i János fiai: 
Omode és Lothard közötti döntéshozó oklevelének megfelelően az apácák részére Iklaad-i 
Olivér fia: Benedek királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Istvánt, az alperesek 
részére pedig Zredahel-i András fia: Tamás királyi emberrel karpapjukat: másik Istvánt, 
akik máj. 1-jén (oct. Georgii) bejárták az apácák Potus nevű birtokát az alperesek Olzaz 
nevű birtoka felől a Bathya-i Tamás mester királyi ember által elvégzett legutolsó bejárás 
során megmutatott határok mentén, majd először Mihály domonkos rendi testvér, az apácák 
képviselője az egyik határjelnél rendjének öltözetében a saját lelkiismeretére, státuszára és 
saját hitére, majd pedig nemes eskütársai: Sándor és Domokos, Bwd-i nemesek mezítláb, 
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övüket megoldva, földet a fejük fölé emelve, és általában ahogy az ország szokása szerint 
földre esküt tenni szokás (moris est), letették az esküt arról, hogy az általuk bejárt, János 
fiai Olzaz nevű birtoka felől elkülönítő határok az apácák Potus nevű birtokának valós 
határai, majd a királyi emberek e vitás földrészt Olzaz birtoktól új határjelek emelésével 
elkülönítették, és Potus birtokhoz csatolva iktatták az apácáknak örök birtoklásra, nem 
lévén ellentmondás. A földrészt Olzaz-tól elkülönítő határok: Chylth folyó Megeag nevű 
ága; ezen folyó; nagy út; Asswanto (dict.) állóvíz; a Podan-i nemesek határai, és onnan 
nem mentek tovább, mivel az apácák nincsenek perben a Podan-i nemesekkel. D. 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 48 383. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 32.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (… ad quind. earundem oct. ad iudicem), valamint mandorla alakú 
zárópecsétnek és visszazáró pecsétnek a körvonala. 

Á.: a 427. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Lothhard, Warkun, Iklad, Zerdahel, 
Olzaaz, Bathwa, Chyulth, Aswanto. 

 
 
337. 1364. máj. 9. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
egyrészről Mykola-i Péter fia: István mester felperes, másrészről Pál néhai bán fia: Pál 
mester alperes között kiadott döntéshozó oklevelének megfelelően Lukács mester litteratus-al, 
az országbírói kúria notarius-ával, királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: 
István mester dékánt (István felperes részére) és kanonoktársukat: Benedek mestert (Pál 
alperes részére), akik máj. 1-jén (oct. Georgii) a szomszédok és a felek jelenlétében 
Rachya, Lypolch és Halmas birtokokra mentek, ezeket István mester Pál mester Jenke 
nevű birtoka és tartozékai felől a korábbi utolsó bejárásnak és határmutatásnak megfelelően 
bejárta, majd másnap bár István mester az országbíró döntésének megfelelően az általa 
megmutatott egyik határjelnél az eskütársaival együtt az övüket megoldva és mezítláb, 
miként az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás, kész volt esküt tenni, de végül 
fogott nemes bírók elrendezésével a vitás földek és erdők ügyében a felek úgy egyeztek 
meg, hogy Pál mester Istvánnak és örököseinek adta az alábbiakat: azon szántóföldeket, 
legelőnek használt (campestres) földeket és bozótosokat (rubeta), amik István mester határ-
mutatása alapján az ő Rachya és Lypolch, ill. Pál mester Jenke nevű birtoka között vitásak 
maradtak; a Halmas birtok végében levő Germekerdew nevű erdőt; a Maladerdeu erdő 
felét; a Baza folyó melletti nagy erdő (amit a mondott bejárás idején királyi mértékkel 58 
holdnyinak mértek a királyi és káptalani emberek) hatodát; bizonyos vitás szántóföldek 
(amiket István a korábbi bejáráskor Pál mestertől a saját Halmas nevű birtokhoz csatolva 
visszaszerzett) negyedét. A királyi és káptalani emberek mindezeket az alábbi határokkal 
Pál mester Jenke nevű birtokától és tartozékaitól mérőkötéllel (funiculo distribucionis) 
elkülönítve Istvánnak és leszármazottainak iktatták, helyenként (pl. fák alatt) új föld-
határjeleket emelve: nagy út; szántóföldek; füves út; szántóföldek; széles völgy; szántóföl-
dek (eddig ezen határok észak felé István mester Rachya nevű birtokát különítik el); 
Lypolch birtok határjele egy út mellett a Geeph nevű helyen; szántóföldek; bozótos; füves 
út, ahol Halmas fő határjele van (ezen határok kelet felé Pál mestert, nyugat felé Istvánt 
különítik el); 2 határjel, az egyik Pál mester Jenke nevű birtokát, a másik István mester 
Halmas nevű birtokát különítik el); szántóföldek; nagy út; tölgyfa; István mester 
Gyermekerdeu nevű erdeje; kereszttel jelölt zylfa fa mint határjel; a Mladerdeu nevű erdőben 
határnak kiirtott út a mondott nagy erdő felé, ahol egy kereszttel jelölt nagy tölgyfát hagytak 
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határjelnek; ezen nagy erdő; kereszttel jelölt tölgyfa mint határjel; kereszttel jelölt zylfa fa 
mint határjel; ue. nagy erdőben 7, kereszttel jelölt tölgyfa egymás után mint határjelek a 
Baza folyó felé; kereszttel jelölt 3 tölgyfa mint határjelek; Baza folyó mellett 2, wlgo 
Gyertianfa nevű fa (ezen határok nyugat felé István mester Halmas nevű birtokát, kelet felé 
Pál mester Jenke nevű birtokát és tartozékait különítik el); néhány kereszttel jelölt fa alatt a 
Baza folyó áradása miatt nem tudtak határjeleket emelni. D. f. V. an. Penth., a. d. 1364. 
 
Á.: a 434. számú oklevélben. 
 
 
338. 1364. máj. 9. 
A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Prybych-i István fia: Endre, másrészről 
Maren fia: Crysan, Grech város polgára, és Endrey megvallotta, hogy a Pribych-en levő 
Otok nevű birtoka felét minden tartozékkal Crysan-nak és örököseinek jelen oklevél kiadá-
sától 10 évre 41 forintért elzálogosította. Ha a 10 év eltelte után nem tudja v. nem akarja 
azt kiváltani ezen pénzösszegért, akkor a birtokrész Crysan-é és örököseié marad örök 
birtoklásra. Ha Crysan a Culpchynya folyón malmot építene, az erre fordított minden 
munkája és költsége felét Endre számítsa be a kiváltás idején, mikor is az akkor a birtokon 
lakó colonus-ok v. jobbágyok máshová költözhetnek a vetés elvégzése után, ha akarnak. A 
káptalan jelen oklevelére pecsétjét függeszti. D. f. V. an. Penth, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5312. (NRA. 1539. 67.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fehér fonata. 
R.: F. IX/3. 460. 
 
 
339. 1364. máj. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt korábbi oklevelének megfele-
lően Iwahun fia: Gergely a király nevében és ügyvédvalló levelével máj. 1-jén (oct. 
Georgii) előadta Pál fiai: András és János, valamint másik Pál fia: György, Marcelhaza-i 
nemesek ellen, hogy Marcelhaza birtok királyi udvarnokok földje, e nemesek azt jogtalanul 
elfoglalva birtokolják, ezért a király ennek okát és jogcímét akarja tudni. Erre András a 
maga, János és György nevében pedig a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével azt 
mondta, hogy Marcelhaza hozzájuk és elődeikhez tartozik örökjogon emberemlékezet óta, 
azt valódi nemesség címén (titulo vere nobilitatis) tartják, sosem volt a királyi udvarnokok 
földje, és ők készek az ügyben a szomszédaik és a Pozsony megyei nemesek bizonysága 
alá vetni magukat. Ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel 
meghagyta a felek akaratából, hogy Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája (akit az alábbiak 
elvégzésére az országbíró felkér) a Pozsony megyében legközelebb tartandó közgyűlésén 
az esküdt ülnököktől hitükre és a király iránti hűségükre, továbbá a közgyűlésen jelenlevő 
többi nemestől, főleg Marcelhaza birtok szomszédaitól tudja meg, vajon e birtok udvarnokok 
földje, Andráshoz, Jánoshoz, Györgyhöz és elődeikhez nem tartozott soha és azt jogtalanul 
elfoglalva használják, avagy a birtok az övéké emberemlékezet óta örökjogon, annak tulaj-
donában mint valódi nemesek tartózkodtak eddig, és a birtok sosem volt udvarnokok föld-
je, majd a felek a nádor levelét nov. 18-ra (oct. Martini) a királynak vigyék el. D. in 
Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Á.: Kont Miklós nádor, 1366. jún. 6. Dl. 41 661. (Múz. Ta. 1897. 13.) 
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340. 1364. máj. 10. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt az általa 
Palouch-i Máté fiai: Péter és András, valamint Twz (dict.) Petew fia: János felperesek, ill. 
Drugeth Miklós comes fia: János mester alperes között hatalmaskodások miatt elrendelt 
párbaj ügyében kiadott egyezséglevelének megfelelően Miklós comes fia: János mester a 
vállalása szerint máj. 1-jén (oct. Georgii) okleveleit be kellett mutassa arról, hogy ő 
Chazloch-i László fia: János állítása ellenére annak jobbágyát nem hatalmaskodva és jogta-
lanul, hanem bírói úton fejeztette le. Akkor Simon fia: Lőrinc (aki Chazloch-i László fia: 
János nevében jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) kérésére László fia: 
János (Miklós comes fia: János mester nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével) bemu-
tatta [a király] Budán, 1353. nov. 5-én kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 706. 

szám), miszerint az uralkodó [engedélyezte] néhai Drugeth János nádor fia: [Miklós] mes-
ternek, a fivérének (frater): Jánosnak, fiának: János mesternek és örököseiknek, hogy ítél-
kezhetnek minden tolvaj, rabló és más gonosztevő felett, akiket birtokaikon nyilvánosan 
elfognak, őket felakaszthatják v. más büntetéssel sújthatják bíróilag, birtokaikon akasztófát 
és mindenféle kínzóeszközt állíthatnak és tarthatnak. Chazloch-i László fia: János képviselője 
viszont semmilyen okirattal nem bizonyította, hogy Miklós comes fia: János mester e 
jobbágyot jogtalanul és hatalmaskodva fejeztette le, ezért az országbíró a bárókkal és az 
ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy Miklós comes fia: János mester harmad-
magával, nemesekkel aug. 27-én (oct. regis Stephani) az egri káptalan előtt tegyen le esküt 
arról, hogy Chazloch-i László fia: János jobbágyát nem hatalmaskodva és jogtalanul, ha-
nem bírói okból, a saját birtokán elkövetett gyilkosságért ölette meg, majd a felek a káptalan 
jelentését okt. 6-ra (oct. Mychaelis) vigyék vissza az országbírónak. D. in Wyssegrad, 10. 
die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 025. (Kállay cs. lt. 1300. 1438.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei és caput sigilli nyoma. 
R.: Kállay 1503. szám. 
 
 
341. 1364. máj. 10. Visegrád 
Bwbek István comes országbíró tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően 
színe előtt jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Ody-i János elmondta Bathor-i Bereck fia János fia 
László feleségének nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével Péter fiai: István és 
Imre és László fiai: István, Tamás és László, Zich-i nemesek, továbbá Wylak-i Swdak 
testvére (germanus): Miklós fia: Jakab ellenében, hogy ők az ezen nemes asszony Somlyo 
nevű várához tartozó birtokokból nagy földrészt a Zych és Wylak nevű birtokukhoz elfog-
laltak, azt jogtalanul használják, és ennek okát akarja tudni. Erre Miklós fia: Jakab és Péter 
fia: István a maguk és a többiek nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével azt felelték, 
hogy az asszony birtokaiból nem foglaltak el, hanem a saját birtokaikat használják azok 
valós határai szerint, ezért az asszony a királyi ember és bármely káptalan v. konvent embere 
révén visszakövetelhet és iktattathat magának minden olyan földet a saját joga nevében, ahol 
ők nem mondanak ellent. Ezért az országbíró írásban kérte a váradi káptalant, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember márc. 31-én (oct. Pasche) iktassa László 
mester feleségének az efféle földeket, ha az alperesek nem mondanak ellent, ha pedig ezt 
mások teszik, őket máj. 1-jére (oct. Georgii) idézze a királyi jelenlét elé (az alpereseket, ha 
ellentmondanak, nem kell külön megidézni, mert enélkül is meg kell jelenjenek ekkor), a 
vitás területet királyi mértékkel mérje meg, v. szemre becsülje fel szomszédos fogott 
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bírókkal, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére. Akkor Ody-i János az 
asszony nevében bemutatta a váradi káptalan királynak szóló jelentését, miszerint az ország-
bíró kérésére kiküldték tanúságul karpapjukat: Mihályt, akivel Baksa-i Vörös (Rufus) István 
királyi ember márc. 31-én Bathor-i László feleségének képviselője, a váradi káptalan ügy-
védvalló levelével megjelent Ody-i János, valamint Zych-i László fiai: István és Tamás 
jelenlétében a 10 ekényire becsült vitás földet így járta be: Zych birtok, ahol egy Bercz-en 
János képviselő összesen 6 határjelet mutatott, azután egy határjel-szerű helyet, majd a 
bejárást abbahagyta; ápr. 3-án (4. die) Zych birtokra menve László fiai: Tamás és István, 
ill. Péter fia: Imre a maga és fivére: István mester nevében megmutattak bizonyos, 
Bachwyn nevű lakatlan használati földeket (terra usualis), mondván, hogy ezek az ő Zych 
nevű birtokukhoz tartoznak, és ezeket okleveleik erejével használják; a Beichor (dict.) 
helynél Tamás azt állította, hogy tovább nem az asszony a szomszéduk, hanem Albert fia: 
Miklós; ue. Bercz; Zenthgyergtheleke föld, ahol egy romos (rupta) egyház van, és ezen 
földről Tamás azt mondta, hogy Zych birtokhoz tartozik; patakmedernél és makkerdőnél 2 
határjel, amikről István és Tamás azt állították, hogy Barla birtoktól különítenek el; 
Chyakopataka nevű meder, amiről azt mondták, határként Barla birtoktól választ el; pataknál 
Zechkapu nevű hely, ami Somlyo és Perench birtokoktól különít el. A káptalan jelentése 
alapján az asszony képviselője döntést kért az országbírótól a Zych-i nemesek ellenében, 
ám azok képviselője azt válaszolta, hogy a 10 ekényi vitás terület Zych birtok használati 
földje, amit bizonyítani is tudnak. Ezért István comes a bírótársaival együtt úgy döntött, 
hogy a Zych-i nemesek okt. 6-án (oct. Michaelis) mutassák be neki a Zych birtokról 
kiadott okleveleiket D. in Wissegrad, 10. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1786. dec. 26. Dl. 31 103. (GYKOL. Metales N. 26.) 

2. Erdélyi kápt. okleveleinek rekvizítorai, 1727. ápr. 22. Dl. 98 506. (Károlyi cs. nem-
zetségi lt. 34. 29.)  
3. Erdélyi kápt., 1785. AL. Kolozsvár. Bánffy cs. nemzetségi lt. 357. (Df. 260 909.) 

Má.: 1. Dl. 95 585. (Károlyi cs. lt. 34. 29.) Újkori. 
2. AL. Kolozsvár. Bethlen cs. iktári lt. 150. (Df. 255 150.) Újkori. 
3. Dl. 31 103. (GYKOL. Metales N. 26.) XVI. századi. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 209–214. (jan. 22-i dátummal; román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 246., 269. és 279. szám. 
 
 
342. 1364. máj. 10. Visegrád 
István comes, [I.] Lajos király országbírója 1364. máj. 10-én (10. die oct. Georgii, a. d. 
1364.) Vissegrad-on kiadott oklevele [a Nógrád megyei] Berzel birtokról. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1406. máj. 2. Bercelly cs. lt. j. n. (Df. 282 653.) 

2. Váci kápt., 1406. ápr. 1. Uo. (Df. 282 654.) 
3. Tá. 1. > Garai Miklós nádor, 1422. jún. 9. Dl. 43 529. (Múz. Ta. 1931. 39.) Eltérő 
névalakjai: Wyssegrad, Berchel. 

Má.: Dl. 86 640. (Teleki cs. gyömrői lt.) Tá. 1. alapján, újkori. 
K.: Sümeghy 95. (Tá. 3. alapján, Tá.-ban.) 
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343. 1364. máj. 10.  
A pozsonyi káptalan előtt Gumba-i Kumpurd ~ Kunpurd fia Péter fiai: László és János 
elmondták, hogy a Gumba-n a várhely, ti. kelet felől levő fél telküket (laneum), aminek 
másik felét ők birtokolják, 3 márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
szavatosság vállalásával eladták Gumba-i Miklós fia: Mihálynak, e fél telek jogát és tulaj-
donát Mihálynak és örököseinek hagyva. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki Mihálynak. D. f. VI. an. Penth., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 7. 6. (Df. 226 658.) Hátlapján középkori és újkori kéztől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét hártyaszalagja. Alul chirographált (ABC). 
 
 
1364. [! ∋: 1374.] máj. 10.  
Scepus-i Jakab comes, országbíró 1364. [! ∋: 1374.] máj. 10-én (10. die oct. Georgii, a. d. 1364. [! ∋: 1374.]) 
kiadott, a Gron melletti Szt. Benedek-konventnek küldött döntéshozó oklevele egyrészről Babonok-i Miklós és 
Pál és Boda fia: Lőrinc özvegye, nemes asszony, másrészről Lachk fiai: Gergely, Dénes és István és Herbord fia: 
Lőrinc között Babonok birtok bejárása és becslése ügyében. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 5v-6r. (Df. 283 070.) Eszerint 

eredetileg Szécsi Miklós országbíró 1381. júl. 3-i oklevelében volt átírva. 
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 212. 
R.: F. IX/3. 461; Horváth S., TT. 1904. 360–361; LTR. 55–56. 
Megj.: 1364-ben Bebek István volt az országbíró, a tisztséget Szepesi Jakab 1374-ben töltötte be. (Az oklevél 

dátumát egyik K. vagy R. sem korrigálta.) 
 
 
[1364.] [! ∋: 1374.] máj. 10. után 
A Gron melletti Szt. Benedek-konvent (in eodem anno [1364. ! ∋: 1374.] évi jelentése [I.] Lajos királynak 
Babonok birtok ügyében.  
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 6r. (Df. 283 070.) Eszerint 

eredetileg Szécsi Miklós országbíró 1381. júl. 3-i oklevelében volt átírva. 
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 212. 
R.: F. IX/3. 461; Horváth S., TT. 1904. 361; LTR. 56. 
Megj.: 1364-ben Bebek István volt az országbíró, a tisztséget Szepesi Jakab 1374-ben töltötte be. (Az oklevél 

dátumát egyik K. vagy R. sem korrigálta.) 
 
 
344. 1364. máj. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) megvallja, hogy az általa Wolfurth-i Eglolf-nak örökre adományozott 
Wereskw vár kapcsán Eglolf az Owar királyi vár (amit fivére: Konrád comes a királytól 
zálogban tartott) kiváltásából és a Zarwkw nevű vár eladásából származó pénzből a király, 
a főpapok és az ország bárói tudtával elégtételt adott Konrádnak, aki ezzel megelégedve az 
országból saját hazájába távozott. D. in Vissegrad, in vig. Penth., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5313. (NRA. 621. 22.) Hátlapján nagypecsét körvonalában: fassio domini regis, 

valamint középkori kéztől újkori kéz által folytatott tárgymegjelölés. 
K.: Sopron vm. I. 354. 
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345. 1364. máj. 11.  
A váradi káptalan előtt Vetys-i Péter fia: Pál, ill. ue. Péter fia: Lőrinc megvallották, hogy 
birtokaikon a köv. örök osztályt tették: Vetys nevű birtokuk egyik, egysorú (simplex ordo) 
utcája (vicus) az apjuk telkétől (fundus curie) és azzal együtt a Zomus folyó felől a kegyúri 
jog felével Lőrinc jogába és tulajdonába jutott, a másik, kétsorú (duplex ordo) utca Pál 
telkétől és azzal együtt egy másik, egysorú utcával és a kegyúri jog felével Pálnak maradt; 
ezen utca Chege birtok felőli végén Lőrinc, Kelenus birtok felőli végén, egy épületek nélküli 
telekhelyen (locus sessionalis) pedig Pál telepíthet jobbágyokat; a Zomus folyón levő 
malmot is megfelezték; a Zomus folyó felé tartó utca (platea) közös átkelőnek maradt. 
Almas nevű birtokukat, ami Vetys használati (usualis) földjein van, szintén kettéosztották. 
Vyfolu nevű birtokukat, ami szintén Vetis használati földjein van, úgy felezték meg, hogy 
az egyik, egysorú utca (vicus) telkekkel (sessio) Pálé lett, a másik, egysorú utca lakatlan 
telekhelyekkel Lőrincnek maradt. Chamakuz nevű lakott birtokuk rét felőli fele Pálnak 
jutott, a mező felőli Lőrincnek, a saját telekhelyével együtt; a telekhelyeken a felek a ma-
guk részén jobbágyokat telepíthetnek le. A Hugacha megyei Batar nevű birtokukon levő 
egysoros utca a Batar folyó felől, Pál házától és azzal együtt Pálnak jutott, a másik utca 
Lőrincnek; az itteni vámot és malmaikat is megfelezték, egyházuk kegyúri jogát pedig 
közös használatra hagyták. Posanetereme nevű birtokukat úgy osztották fel, hogy az egyik 
utca Pálé lett, a másik utca telekhelyekkel Lőrincé. Mindezen birtokok használati földjeit 
közös használatra hagyták. Méneseiket is megfelezték. Ha Pál örökös nélkül hunyna el 
Lőrinc életében, akkor birtokai és birtokrészei Lőrincre és leszármazottaira háramoljanak, 
és viszont. D. in vig. Penth., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 50 269. (Ernst-gyűjt.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét 

körvonala. 
Á.: 1. Váradi kápt., 1383. máj. 15. AL. Kolozsvár. Székely nemzeti múzeum. Barabás-

gyűjt. 14. (Df. 247 890.) Eltérő névalakjai: Vethes ~ Wethes, Zamus, Chamakoz, 
Bathar, Posanethereme, Kelyenus, Vyfalu. 
2. Váradi kápt., 1398. márc. 3. Dl. 96 698. (Vay cs. berkeszi lt. 639.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Vetes, Wyfalu, Chamakus, Hwgucha. 

Má.: Dl. 98 586. (Károlyi cs. lt. 58. 3.) Újkori, E. alapján. 
K.: Madzsar I., Fejérpataky Ek. 287–289; Doc. Rom. Hist. XII. 252–255. (román fordítással) 
R.: Vay berkeszi 202a. szám. (Á. 2. alapján.) 
 
 
346. 1364. máj. 11. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt a Nyitra 
megyei Ilmer-i István fia: János megvallotta, hogy a Nyitra megyei Kelechen nevű birtokot, 
aminek ügyében Rechen-i Gergely fia: Jánossal hosszasan pereskedett, Bubeek István 
comes országbíró előtt elvesztette, és a birtok azután a király kezéhez háramlott, aki azt a 
saját jogaként Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának adományozta. Ezért János, 
felismerve, hogy Kelechen birtokban semmiféle joga és tulajdona nincs, érvénytelenítette 
minden oklevelét a birtokról, ha ezeket ő v. örökösei bármikor, bárhol bemutatnák. Erről 
Vilmos kápolnaispánsága függő királyi pecsétjével (pendenti sigillo regio quo pretextu 
dicti honoris nostri scilicet comitatus capelle regie utimur) ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in Wysegrad, in vig. Penth., a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5314. (NRA. 476. 45.) Függőpecsét és zöld-vörös fonata. Hátlapján középkori és 
újkori kéztől tárgymegjelölések. 

 
 
347. 1364. (máj. 12. előtt) 
A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
135. szám) Máté fia: László királyi emberrel kiküldték tanúságul Jakab karpapot, a Szt. 
Kozma és Damján-oltár rector-át, akik nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől megtudták, hogy Bagania fia Miklós fia: János Munkach-i 
[alvár]nagy famulus-ai és a hozzá tartozók, főleg a Munkach-i népek és hospesek János 
parancsából jan. 27-én (sab. p. domin. Septuagesime) felfegyverkezve, hatalmaskodva 
Ezen és Ogteluk birtokokra menve Ezen-i Tamás fiai: Simon, László és Imre jobbágyai 
minden disznóját …… Munkach-ra hajtották, a kanászokat a ruháiktól megfosztották …… 
disznót Ezen-i Tamás fiai jobbágyainak visszaadott, ötvenet pedig megtartott magának. D. 
f. ……. an. Penth,, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 107 665. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 59.) Fakult, hiányos. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 233–234. 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 257. 
 
 
348. 1364. máj. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a pécsi káptalannak: a Valkou megyei nemesek 
közösségének 1360. szept. 14-én (f. II., in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360.) Valkouar-on 
tartott közgyűlésén kiadott oklevele szerint szentszalvátori (S. Salvator) Simon mester 
előadta, hogy Márton bán fia Miklós fiai: István és László a Vylak-hoz tartozó erdő egy 
részét elfoglalva tartják, és az ügyben egykor az apjuk: Miklós vállalta, hogy bemutatja 
okleveleit az ő apja: István ellenében, de ezt nem teljesítette, ezért Simon kérte, hogy István 
és László ezen okleveleket mutassák be, mire László azt felelte, hogy az erdőt fivére: István 
megszerezte a jog rendje szerint, ezért ezen okleveleket ő nem tudja bemutatni; mivel emiatt 
Simon mestert bírói úton ki kellett küldeni az erdő visszakövetelésére (recaptivacio), ezért 
a nádor meghagyta, hogy Nemze (dict.) Miklós mester, a királyi aula lovagja (akit az ural-
kodó a nádor által az országban tartandó közgyűlések megtekintésére királyi emberként 
küldött ki) famulus-a: Kalua-i Miklós a Péter mester, a fehérvári (Alba) Szt. Miklós-
egyház rector-a (akit a fehérvári káptalan a király írásos parancsára adott tanúságul) által 
kiküldött tanúsággal, Péter litteratus-al 1360. szept. 20-án (domin. an. Mathei) a felek v. 
képviselőik és a szomszédok jelenlétében menjen a Vylak-hoz tartozó erdőhöz, és amennyit 
abból Simon mester a saját joga nevében megmutat, annyit visszavéve iktasson Simonnak, 
ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat pedig idézze meg Simon ellenében a 
nádor elé annak a Baranya megyei nemesek közössége részére tartandó közgyűlésére; végül 
mindezek elvégzésére a közgyűlés napján, szept. 21-én (f. II., in fe. Mathei) mentek a 
Vylak-hoz tartozó erdőhöz, és mikor abból egy részt Simon mutatása alapján mint annak 
jogát visszavenni és neki iktatni akarták (Miklós fia: László nem jelent meg akkor és nem 
is küldött senkit), Márton bán fia Miklós fia István famulus-a: Beke (ezen ura nevében a 
szenternyei káptalan ügyvédvalló levelével) az erdőrész iktatásától tilalmazta, így Simon 
ellenében megidézték Istvánt a nádor akkori közgyűlésére, ahol Simon az ellentmondás 
okát tudakolta, mire Kereztur-i Beke és János litteratus (Miklós fia: István nevében a 
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szenternyei káptalan ügyvédvalló levelével) nem adtak választ, hanem megfelelő ok nélkül 
a per elhalasztását kérték, amit a nádor az István által kifizetendő 3 márka bírsággal együtt 
nov. 18-ra (oct. Martini) tűzött ki színe elé a királyi kúriába; nov. 18-án István nem jelent 
meg a nádor előtt, nem is küldött senkit, a 3 márka bírságot sem fizette ki, így további bírság 
sújtotta. Végül amikor szentszalvátori Simon mester Herman-i Tamás nádori emberrel és 
Miklós főesperessel, a bácsi káptalan tanúságával [1361.] jan. 5-én (f. III. an. Epiph. d.) 
Vylak birtokra menve az erdőrészt a saját joga nevében bejárva és visszakövetelve magának 
iktattatni akarta, Márton néhai bán fia Miklós fiai: István és László ennek ellentmondtak, 
ezért őket a királyi és káptalani emberek Simon ellenében a nádor elé idézték jan. 20-ra 
(quind. Epiph. d.), mikor is a Simon mester fiai: Dénes, János és Pál (akikre a per időközben 
apjuk halála miatt szállt) és Miklós fiai: István mester és László mester közötti per a felek 
akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) lett halasztva a nádor levelével. Akkor a nádor előtt 
Simon fiai kérték, hogy Miklós fiai mutassák be az apjuk által az ő nagyapjuk: István ellenében 
bemutatni vállalt okleveleket, okolják meg tilalmazásaikat és fizessék ki a bírságokat, mire 
Miklós fiai nevében János litteratus a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy 
Miklós fiai az erdőről szóló okleveleiket csak későbbi időpontban tudják bemutatni, ezért a 
nádor meghagyta, hogy Miklós fiai: István és László ezen okleveleket aug. 1-jén (oct. Jacobi) a 
per kezdete előtt kifizetendő 3 márka bírsággal mutassák be színe előtt, és mivel János képviselő 
azt is mondta Miklós fia: István nevében, hogy a korábbi 3 márka bírságot sem tudja kifizetni, 
ezért István aug. 1-jén annak kétszeresét kell lerójja. Aug. 1-jén Miklós fiai nem jelentek meg, 
nem is küldtek senkit, így bírságokban maradtak. Majd amikor Simon mester fiai: Dénes, Pál 
és János a nádori emberrel és a bácsi káptalan tanúságával a Vylak-hoz tartozó erdő egy részét 
1361. szept. 10-én (f. VI. p. Nat. virg. glor., a. d. 1361.) maguknak visszavenni és iktattatni 
akarták, Miklós fiai: István és László famulus-a és képviselője: Beke ezen urai nevében az 
iktatást tilalmazta, ezért Miklós fiait okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a nádor elé idézték. A per onnan 
több halasztással [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) jutott, azzal, hogy mivel Miklós fiai a Simon 
fiainak járó 3 márka bírságot korábban nem fizették ki, továbbá a nádornak járó bírságokról (4 
márkát kivéve) sem adtak elégtételt, ezért jan. 13-án e bírságokat kétszeresen fizessék ki a 
nádornak és a peres ellenfélnek. Jan. 13-án Iuanka fia: Balázs (Simon fiai nevében a bácsi káptalan 
ügyvédvalló levelével) kérte az oklevelek bemutatását, mire Miklós fiai nevében Kereztur-i Beke 
a bácsi káptalan ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy ezeket nem tudja bemutatni, hanem 
erre az ország szokása szerinti bírsággal későbbi időpontot kért. Amikor a nádor ezt ki akarta 
tűzni, Balázs képviselő azt mondta, hogy Sándor comes néhai országbíró meghagyásának meg-
felelően ezen Miklós az erdő ügyében vállalta az oklevelek bemutatását Dénes, János és Pál 
nagyapja: István ellenében, de később ezt nem teljesítette, ezért a perben további halasztás 
nélkül az ország szokásának megfelelően végső döntést kell hozni, és bemutatta a nádornak 
Sándor comes 2 oklevelét, számos perhalasztó oklevelet és Pál comes, [I.] Károly király néhai 
országbírója bírságlevelét, amiket különböző években bocsátottak ki: ezek szerint Sándor 
comes bírói meghagyásának megfelelően István a királyi emberrel és a bácsi káptalan tanúsá-
gával a Vylakerdey nevű erdőben egy bizonyos részt a saját joga nevében visszakövetelve 
magának iktattatni akart, de Márton fia: Miklós (vagyis István és László apja) ezt tilalmazta, 
majd vállalta, hogy az erdőrész ügyében Sándor comes előtt bemutatja okleveleit; a per tárgya-
lása, miután Sándor comes meghalt és Károly király az országbírói honor-t Pál comes-nek adta, 
annak több oklevele szerint 1330. aug. 1-jére (oct. Jacobi, a. d. 1330.) lett halasztva, de Miklós 
nem jelent meg, nem is küldött senkit, így bírságban maradt. Mivel az eddig bemutatott oklevelek 
nem tartalmazták az először István, majd Simon (vagyis Dénes, János és Pál nagyapja és apja) 
által a saját joguk nevében visszakövetelt erdőrész méretét, Simon fiai képviselője pedig a nádor 
kérdésére ezt nem tudta megmondani, az erdőrész méréséig és becsléséig viszont a nádor nem 
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tudott végső döntést hozni, ezért írásban kérte a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, 
akik jelenlétében Voyuoda-i Miklós (a felperesek részére) és Bathya-i Imre fia: János (az alpe-
resek részére) nádori emberek márc. 31-én (oct. Passce d.) menjenek Wylakerdeie erdőhöz a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, és amekkora erdőrészt Simon fiai ott a maguk 
joga nevében megmutatnak, jelekkel (signis metalibus) kijelölve és királyi mértékkel megmérve 
v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a bácsi 
káptalan a nádornak tegyen jelentést máj. 1-jére (oct. Georgii), mikor is Miklós fiai mutassák 
be okleveleiket a per kezdete előtt kifizetendő 3 márka bírsággal együtt, és mivel nem róttak le 
9 márka bírságot, ezért akkor azt kétszeresen fizessék meg. Máj. 1-jén megjelent Simon fia: 
Dénes a maga és mondott gyermek (puer) fivérei nevében, ill. Bathya-i Miklós fia: István, a 
fivére: László nevében pedig Kereztur-i Beke a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével, és 
Dénes bemutatta a nádornak a bácsi káptalan jelentését, miszerint bár a nádori emberek a káptalan 
tanúságaival és a szomszédokkal márc. 31-én Vylakerdeye ~ Wylakerdeie erdőt a káptalan 
levelében leírt határok mentén Simon fia: Dénes mutatása alapján bejárták, de mivel Miklós 
fia: István a maga és fivére: László nevében az Ereztuen nevű erdőrészt (amit apjuk: Miklós a 
szántóföldjein és tövises helyein telepített) a saját örökjoguknak nevezte, miként egy másik 
ottani, a Baza folyó mellett levő Bakaerdeye nevű erdőrészt is, ezért a nádori és káptalani em-
berek az erdő elkülönítését és becslését a felek egyet nem értése miatt nem tudták elvégezni és 
azt a nádor döntésére bízták. Ezen jelentés alapján a nádor meghagyta, hogy a nádori emberek 
a pécsi káptalan tanúságaival aug. 27-én (oct. regis Stephani) menjenek Vylakerdeie erdőhöz a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, királyi mértékkel megmérve v. szemmel 
megtekintve fogott bírókkal becsüljék fel az erdőből azt a részt, amiről Dénes és fivérei azt 
állítják, a sajátjuknak megmutatva, hogy István és fivére: László elfoglalták, majd a mondott 
erdő-részeket hasonlóan becsüljék fel az ország szokása szerint. Ezért a nádor kéri a pécsi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében Zenthlazlow-i László fia: Balázs v. Mikola-i 
Péter fia: István v. Voyuoda-i Miklós v. Kend[er]es-i Pál (Dénes felperes és fivérei részére), ill. 
Derd-i Gergely fia: Miklós v. Bagya-i Imre fia: János v. Kuesd-i Jakab fia: István (az alperesek 
részére) nádori emberek aug. 27-én végezzék el ily módon az erdő bejárását, elkülönítését és 
becslését, majd a káptalan tegyen a nádornak jelentést szept. 15-re (oct. Nat. virg.), mikor is 
Miklós fiai a 9 márka kétszeresen ki nem fizetett bírságot, vagyis 18 márkát a kétszeresével 
rójják le, mondott okleveleiket pedig 3 márka bírsággal mutassák be a nádor előtt. D. in 
Vissegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 702. (Festetics cs. lt. Valkó 31.) Helyenként hiányos és foltos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Simon fia: Dénes és fivérei is 
szentszalvátoriak), valamint zárópecsét és visszazáró pecsét töredékei. Kortárs kéztől: 
pro actore Blasius filius Iuanka cum Bachyensis, pro in Ladizlaus filius Andree cum 
Boznensis ad oct. Martini et in oct. Epiph. d. ad iudicem, homo Thomas filius Fabiani 
de Herman vel Ladizlaus filius Mathyas de Leue aut Blasius filius Ladizlai de 
Zenthlazlo sive Stephanus filius Jacobi de Chernych pro parte actoris, item pro parte in 
causam attractorum Stephanus filius Bodo de Gabunyas vel Georgius filius Gregorii de 
Kelemen aut Benedictus filius Ladizlai de eadem sive Johannes seu Georgius filii 
Gaburyan de Gaburyanfalua.  

 
 
349. 1364. máj. 12. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda ….. a Kolus-i konventnek: ..… perhalasztó oklevelének megfelelően 
máj. 1-jén (oct. Georgii) Od-i Imre fia: Balázs bemutatta a váradi káptalan birtokbejáró és 
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idézőlevelét, [állítva, hogy ez] tartalmazza a Kozma fia: Egyed és Doba-i Miklós fia: János 
elleni keresetét. Eszerint amikor Kokas (dict.) János királyi emberrel és Miklós pappal, a 
káptalan tanúságával Balázs 1363. dec. 18-án (f. II. an. Thome ap., a. d. 1363.) a szomszédok 
jelenlétében Od és Machala birtokokat be akarta járni, a régi határjelek mellé a szükséges 
helyeken újakat emelve, Egyed és János ellentmondtak. Balázs ennek okát tudakolta, mire 
Egyed a maga és János nevében a vajda ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy ő és János 
azért tiltalmaztak, mivel Balázs az Od és Machala nevű birtokai bejárásával és határjelei 
emelésével a Doba birtokon levő részükből egy nagy földrészt el akart csatolni. Mivel e 
birtokok újabb bejárása nélkül a vajda nem tudott döntést hozni a felek között, ezért kéri a 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat mindkét fél részére, akivel Veruelgh-i Imre fia: 
János v. Fermenus-i Beke v. Sarmasagh-i István (Balázs felperes részére), ill. Mene-i István 
fia: Miklós v. Mene-i György fia: László v. Doba-i Péter fia: János v. Kereztur-i András 
fia: István (az alperesek részére) vajdai emberek szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) és más 
alkalmas napokon menjenek Od és [lehúzva: Machala] Doba birtokokra a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében, és először Balázs mutassa meg Od [lehúzva: és Machala; 
felette lehúzva: Doba] birtok határait Doba felől, majd Egyed és János a Doba-n levő birtok-
részük határait, és ha a határok megmutatásában egyetértenek, akkor mindegyik félnek a 
saját birtokjogait iktassák örök birtoklásra, határjelekkel elkülönítve ezeket egymástól, ha 
pedig a felek valamely földrésznél nem értenek egyet, akkor a vitás földrészt ideiglenes 
jelek elhelyezésével (signis pro metis positis), megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát 
és értékét, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel becsüljék fel az 
ország szokása szerint, nézzék meg, melyik fél által megmutatott határok a valósabbak és 
biztosabbak, majd a káptalan okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést a vajdának. D. in 
Vysegrad, 12. die oct. Georgii, a. d. 1364. Mivel Egyed és János mind a határjelek bejárá-
sakor, mind azok emelésekor tilalmazást tettek a váradi káptalan oklevele szerint, okt. 6-án 
a vajda ez ügyben is igazságot szolgáltat Balázsnak a jog rendje szerint. D. ut supra. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. Com. Szolnok. Med. A. 21. (Df. 

275 182.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelö-
lés, valamint zárópecsét körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 256–259. (román fordítással) 
R.: Beke, Kolozsmonostor 37. szám; Beke A., TT. 1896. 720–721; Erdélyi Okm. IV. 237. 

és 280. szám. 
 
 
350. [1364.] máj. 12. Győr 
Tamás fia: János mester győri comes és a megye szolgabírói jelentik [I.] Lajos királynak 
(H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 217. szám) kiküldték emberüket: Ábrahám 
mester vicecomes-t, aki máj. 8-án (f. IV. an. Penth.) Győr megyében nemesektől, nem 
nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől nyíltan és titokban megtudta, 
hogy Marchltu-i [!] István fia: Péter 1363. szept. 12-én (III. f. p. Nat. B. virg. in a. prox. 
elapso) előre megfontoltan, felfegyverkezve János fiai Molumsok-on levő birtokrészére 
menve Miklós kanonokot meg akarta ölni, gyalázó szavakkal illette, holott per van közöttük 
függőben, továbbá János és Kozma nevű jobbágyaikat kegyetlenül megverte, István nevű 
jobbágyuktól elvette 14 pensa dénárját, és többszöri kérésükre sem adta vissza, emiatt István 
a birtokukról máshova távozott lakni, továbbá febr. 19-én (f. II. p. Reminiscere) Péter 
hatalmaskodva János fiai malmához menve az ottani terményeiket és más javaikat elvitte. 
D. Jaurini, 5. die inquisicionis prenotate, a. ut supra. [1364.] 
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E.: Dl. 90 358. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 1. 1. 12.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…pro Omodeo, Lothardo, Nicolao canonico et Stephano filiis Johannis de 
Varkun…), valamint 1 nagyobb és 1 kisebb zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Horváth R., Győr m. 42-43. 
 
 
351. [1364.] máj. 12. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
246. szám) János királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Mihály mestert, 
akik máj. 9-én (f. V. an. Penth.) Zala megyében nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, 
világiaktól és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg a mondott birtok 
szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták ugyanazt, ami a király levelében szerepel. D. 
4. die inquisicionis prenotate, a. d. ut supra. [1364.] 
 
E.: Dl. 5297. (NRA. 214. 5.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…pro filiis 

Oliverii et Nicolao filio Mychaelis de Reznuk contra magistrum Johannem fiium 
Salamonis de Salamonuar…), valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
352. [1364.] máj. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa Dumbol-i Miklós fia: Jánosnak a zágrábi egyházmegyei Chazma-i Szentlélek-
egyház kanonokságát adja a kanonoki jog teljességével, és ott neki üres v. megüresedő, a 
zágrábi püspök adományozásához tartozó prebendát rezervál, intve a püspököt, hogy arról 
ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani 
meghatározott száma és ezen egyház statutumai és szokásai ellenére is. D. Avinione, IV. 
Id. Maii, pápasága 2. évében. [1364.] Az esztergomi és kalocsai érseknek: Jánost fogadtassák 
kanonokká ezen egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban, helyet a káptalanban 
a kanonoki jog teljességével, a prebendát minden joggal és tartozékkal adják át neki, 
vezessék be ezek tulajdonába, a jövedelmeikből és bevételeikből részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. 388r-v. (Df. 289 770.) 
R.: V. Orbán, LC. 10111. szám. 
 
 
353. 1364. máj. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Korogh-i Philpe fia: Miklós a maga és fivérei (uterinus frater): János és László nevében 
bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1343. máj. 11-i, 
gyanútól mentes nyílt oklevelét a birtokaik, valamint Korogh és Nadasd nevű váraik vissza-
adásáról (l. Anjou-oklt. XXVII. 292. szám). Kérésükre és Philpe mester hű érdemeiért a 
király ezen oklevelet átírja, a mondott birtokok és várak visszaadásával együtt elfogadja, és 
Philpe ezen fiainak és örököseiknek királyi hatáskörrel megerősíti, nem érintve mások 
jogait, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Id. 
Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
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Tamás testvér szerémi, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter 
királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Garai Miklós nádor, 1417. febr. 25. Dl. 3584. (NRA. 442. 33.)  
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján. XX. századi. 
 
 
354. 1364. máj. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) néhai 
Wezzews mester fia: János mester, a királyi aula lovagja a maga, fivérei (uterinus frater): 
Wezzeus és Tamás, valamint néhai Teutus mester fia: László, az ő frater patruelis-e nevében 
bemutatta [I.] Károly király (H) Havasalföldön elveszett középső pecsétjével ellátott, 1325. 
okt. 1-jei, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Hunt megyei Tergenye birtok adományozásáról, 
(l. Anjou-oklt. IX. 426. szám). Kérésére a király ezen oklevelet átírja, a mondott birtok 
adományozásával együtt elfogadja, és János mesternek, ezen frater-einek és örököseiknek 
királyi hatáskörrel megerősíti, más jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Id. Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, 
János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Miklós 
traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János 
királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 87 389. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. H. 522.) Hátlapján középkori (Tergene 

névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét sárga-zöld-vörös fonata. 
 
 
355. 1364. máj. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Monaky-i Simon királyi al-tárnokmester, a Zerench-i Szt. Péter-
egyház kegyura bemutatta István erdélyi herceg 1262. ápr. 4-én (f. III. p. Ramispalmarum, 
a. d. 1262.) Patak-on kiadott, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Zemplen megyei Wyeur 
birtok v. föld ügyében, amit kérésére az uralkodó új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében 
átír és megerősít ezen egyháznak, más jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, 2. die 
Penth., a. d. 1364. 
 
Á.: Szécsi Miklós nádor, 1385. okt. 21. ŠA. Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. N. K. 

1. 3. (Df. 265 526.) 
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356. 1364. máj. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Monaky-i Simon királyi al-tárnokmester, a maga és fivére 
(uterinus frater): Mihály mester nevében bemutatta a Jazow-i konvent három oklevelét az 
örökös nélkül elhunyt Dob-i István fia: Durugh Dob, Kelemer és Puzuba nevű birtokainak 
adásvételéről és iktatásáról, valamint a király gyűrűspecsétjével ellátott, nyílt oklevelét, 
amiben beleegyezett a mondott eladásba. Kérésére az uralkodó ezen gyanútól mentes okle-
veleket átírja, és nekik és örököseiknek új nagypecsétjével ellátott nyílt oklevelében meg-
erősíti, más jogának sérelme nélkül. D. in Vyssegrad, 2. die Penth., a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Levoča. Andrássy cs. lt. 30. 7. (Df. 265 358.) Hátlapi pecsét hártyaszalagja. 
Á.: I. Lajos király, 1365. dec. 6. Uo. 30. 7. A. (Df. 265 359.) Eltérő névalakjai: Jazou, 

Puzula [!], Doob. 
Megj.: A királyi nyílt oklevelet (1363. aug. 3.) l. Anjou-oklt. XLVII. 342. szám alatt, E.-je 

(Dl. 5229.) alapján, ahol azonban nem szerepel ezen két jelzet mint Á.; Df. 265 358. 
eltérő névalakjai: Zaboulch, Pozoba, Vyssegrad, Df. 265 359.-é: Durugh, Doob, 
Zabouch, Pozoba.  
A konvent oklevelei pótlólag itt kerülnek közlésre (Df. 265 358-at alapul véve): 
1) 1363. okt. 6. Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje 
előtt megjelentek egyrészről Dob-i Lőrinc fia István fia: Durug, másrészről Monak-i 
László fiai: Mihály és Simon mesterek, és Durug elmondta, hogy mivel sok nehéz 
ügyében, peres eljárásaiban, főként pedig mostani betegségében László fiai őt mindig 
segítették, és mivel több részletben összesen 600 budai márkát adtak neki, mindezekért 
a Kelemer és Pozuba nevű Gumur megyei birtokait minden haszonvétellel és egy vár-
hellyel, azon régi határok alatt, amikkel elődei is birtokolták, László fiainak át- és eladta 
örökre, [I.] Lajos király engedélyével, semmiféle jogot v. tulajdont ezekben magának 
meg nem tartva. Erről a konvent pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki, amit ha 
visszavisznek, privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Mychaelis, a. d. 1363. (Df. 
265 359. eltérő névalakja: Durugh.) 
2) 1363. okt. 6. Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor konventje 
előtt megjelentek egyrészről Dub-i Lőrinc fia István fia: Durug, másrészről Monuk-i 
László fiai: Mihály és Simon mesterek, és Durug elmondta, hogy mivel sok nehéz 
ügyében, peres eljárásaiban, főként pedig mostani betegségében László fiai őt mindig 
segítették, és mivel több részletben összesen 600 budai márkát adtak neki, mindezekért 
a Zabouch megyei Dub nevű birtokát egy másik, szintén Dub nevű birtokával együtt, 
minden haszonvétellel (erdők, rétek, berkek, halászóhelyek, az ottani vám, a Tycia réve), 
azon régi határok alatt, amikkel elődei is birtokolták, László fiainak át- és eladta örök-
re, [I.] Lajos király engedélyével, semmiféle jogot v. tulajdont ezekben magának meg 
nem tartva. Erről a konvent pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki, amit ha vissza-
visznek, privilegiális formában adja majd ki. D. oct. Mychaelis, a. d. 1363. (Df. 
265 359. eltérő névalakjai: Monak, Dob.) 
3) [1363.] nov. 29. Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent János-monostor kon-
ventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően – 1363. nov. 
12. Visegrád [I.] Lajos királynak (H) elmondta Monak-i Simon mester a maga és fivére: 
Mihály nevében, hogy ők a vásárlás címén hozzájuk tartozó, Zabouch megyei Dob és 
Gumur megyei Puzuba és Kelemer birtokok tulajdonába törvényesen be akarnak menni, 
ha valaki nem mond ellent. Ezért a király utasítja a Jazow-i konventet, hogy küldjék ki 
tanúságukat, akivel Fygd-i [!] László királyi ember a szomszédok jelenlétében vezesse 
be Simon mestert és Mihályt e birtokok tulajdonába és iktassa ezeket nekik örök 
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birtoklásra, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenük a 
királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, 2. 
die Martini, a. d. 1363. – Fygd-i László királyi emberrel kiküldték tanúságul Lukács 
testvért, akik Simon mestert és Mihályt e birtokok tulajdonába bevezették és ezeket nekik 
itatták vásárlás címén való birtoklásra, a jelenlévő István fia: Durug beleegyezésével, 
nem lévén ellentmondó. D. in vig. Andree, a. supradicto. [1363.]  (Df. 265 359. eltérő 
névalakjai: Jazou, Puzulia [!], Durugh.) 

 
 
357. 1364. máj. 14. 
A budai káptalan előtt Bogyzlo fia: Tamás mester megvallotta a maga és frater-ei: Miklós, 
Bogizlo és Freudul, valamint a rokonai (Károly fia: Pál, Gergely fia: Károly, Pál fiai: 
Bogizlo, Iwan, Duim és Gergely) nevében (akik terhét magára és birtokaira vállalta), hogy 
ők a Horváto.-ban (Cr), Vduina districtus-ban levő Bezluk nevű 3 falvat v. predium-ot 
minden tartozékkal (szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt földek, erdők, berkek, 
kaszálók, vizek, jobbágytelkek), továbbá 3 malmot (tria molendina tres scilicet rotas farinam 
facientes seu molantes et tres rotas panum tritulantes iuga [?]), ökröket, juhokat, teheneket, 
méneseket és 2 szőlőt a Turun hegyi Boldogságos Szűz-egyház remetéinek adtak (mind-
ezek kétharmadát Tamás és frater-ei, egyharmadát a rokonai) örökjogú birtoklásra, vállal-
va, hogy saját költségükön e birtokokat a remetéknek a királyi emberrel a zágrábi káptalan 
tanúsága jelenlétében mások birtokaitól elkülönítik, majd királyi oklevéllel megerősítik. 
Erről a káptalan pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt 
Albert mester olvasókanonok keze által, 3. die Pent., a. d. 1364., Péter mester éneklő-, 
Péter mester őrkanonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Jakab és Benedek kanonokok je-
lenlétében. 
 
Fk.: Dl. 34 824. (Acta Paulinorum. Div. conv. 8.) Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-

jelölések. Felül chirographált (ABC). 
K.: Smič. XIII. 369–370. 
 
 
358. 1364. máj. 14. 
A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Kusal-i Domokos fia: János, másrészről 
Kusal-i Tamás fia: Jakch mester, és János megvallotta, hogy mivel Jakch a Zathmar megyei 
Porteluk birtokot (ami az anyja házassága idején került átadásra) a saját 100 márkányi költ-
ségein hatalmaskodó idegen kezektől visszaszerezte (reoptinere) jog szerint, és neki más 
módokon is kedvezett, ezért János Porteluk birtok felét, amit egykor (Jakch állítása szerint 
elveszett oklevelekkel) már neki adott, minden tartozékkal most is Jakch mesternek és 
örököseinek adta, annak teljes tulajdonjogát rájuk, mint a birtokfél valós uraira és törvényes 
birtokosaira ruházva. D. f. III. p. Penth., a. d. 1364. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. 20. 15. (Df. 254 794.) Hátlapján mandorla 

alakú pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 260–261. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 282. szám. 
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359. 1364. máj. 14. 
A zalai Szt. Adorján-monostor konventje előtt megjelentek Zalouch-i Domokos fiai: Miklós 
és János (akik személyéről Laad-i Lőrinc fia: János mester biztosította a konventet) a maguk, 
Miklós pedig még Zalouch-i Demeter fia: Péter és Miklós fia: Demeter nevében is az egri 
káptalan ügyvédvalló levelével, és elmondták, hogy szükségüktől kényszerítve a Bach 
birtokon levő teljes örökjogú részüket erdőkben, bozótosokban (rubetum), telekhelyekben, 
szántóföldekben, kaszálókban, szőlőkben és más haszonvételekben Baach-i Kozma fiainak: 
Kálmánnak és Antalnak 32 nehéz súlyú márkáért elzálogosították. A kiváltás idejéig ők és 
utódaik Kozma fiait az elzálogosított birtokrész békés tulajdonában meg kell őrizzék, amit 
ha nem teljesítenek, akkor más birtokukon ugyanekkora nagyságú, minőségű és értékű 
részt kell adniuk Kozma fiainak. D. f. III. p. Penth., a. d. 1364. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik a konventnek, privilegiális formában adja majd ki.  
 
E.: Dl. 5374. (NRA. 536. 9.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
360. 1364. máj. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilánítja, hogy az Abvyvar és Saarus megyei 
nemesek közösségének 1360. nov. 2-án (f. II. p. OO. SS., a. d. 1360.) Cassa-n tartott köz-
gyűlésén kiadott oklevele szerint Fwlnempty-i György fia: Péter azt tudakolta Ákos 
mestertől és fiaitól: Mykch-től és Lászlótól, miért birtokolnak nála nagyobb részt 
Fulnempty és Kuzepnempty birtokokon, és mivel erre Mykocha fia: Pál (Ákos és fiai nevében 
ügyvédvalló levéllel) nem adott választ, hanem indoklás nélkül kérte az ügy elhalasztását, 
ezért a nádor ezt [1361.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tűzte ki, úgy, hogy akkor Ákos mester 
és fiai a per kezdete előtt kifizetendő 3 márka bírsággal adjanak választ. Akkor Péter meg-
jelent, Mykocha fia: Pál pedig nádori ügyvédvalló levéllel azt mondta, Ákosnak és fiainak 
e birtokokról okleveleik vannak, amiket a nádor által kijelölendő időpontban bemutatnak. 
Ez a nádor okleveleivel több időpontra lett halasztva, végül [1364.] jan. 13-án megjelent 
Ákos mester, a fiai nevében pedig Mykocha fia: Pál királyi ügyvédvalló levéllel, és Ákos 
bemutatta a nádornak az alábbi okleveleket: 1) Erzsébet királyné (H) 1278. évi oklevelét, 
miszerint György mester királynéi szekérnagy (maior plaustrorum), budai polgár a királynéi 
házban szolgált gyermekkora óta, amit addig neki Erzsébet királynéi kegyből nem tudott 
érdemének megfelelően viszonozni, de nem akarván szolgálatait jutalom nélkül hagyni, 
ezért királynéi hospesei Kuzepnempty nevű, a Vysl-i comitatushoz tartozó földjét v. falvát 
minden haszonvétellel (szőlők, szántóföldek, Harnad folyó, erdők) régi határai alatt, azon 
joggal, amivel az ottani királynéi hospesek addig birtokolták, Györgynek, a fiainak és örö-
köseiknek adta (l. RD 177. szám). 2) Az egri káptalan 1319. évi, [I.] Károly király (H) 
uralkodása idején kiadott privilegiális oklevelét, miszerint egyrészről a dajka asszony 
(domina nutrix) fia István fiai: Simon, Mihály és István, másrészről ue. dajka fia Miklós 
fia: György a káptalan előtt elmondták, hogy a pereikben, amiket György eddig István 
ezen fiai, az ő frater-ei és vérrokonai ellen viselt az Újvár (Novum Castrum) megyei 
Fulnempty, Kuzepnempty és Olnempty birtokok ügyében Lampert országbíró előtt, fogott 
bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy István fiai Fulnempty birtokon 10 telket 
(curia seu mansio) adtak Györgynek és örököseinek, ti. azt az ötöt, amit a dajka fia: 
György és annak fia: András adtak Miklós fia: Györgynek, és még másik ötöt ugyanott, 
Fulnempty faluban a maradék 3 telek, Olnempty faluban pedig 7 telek minden haszonvétellel 
István fiainak és örököseinek maradt; Fulnempty falu vizei, erdői, kaszálója és bozótosa 
(rubetum) hasznait a felek közösen birtokolják és szedjék be; továbbá a Kuzepnempti faluban 
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levő telket, ami Miklós fia: Györgyre maradt az apjától, minden haszonvétellel ezen 
Györgynek és utódainak hagyták; ha a dajka fia: György mester privilégiuma azt tartal-
mazza, hogy Kuzepnempty az ő szerzett faluja, akkor Miklós fia: György ott semmiféle 
jogot nem bírhat, ha viszont Kuzepnempty falu a dajka asszony v. bárki más szerzeménye, 
akkor Miklós fia: György mint István fiainak egyike részesedjen ott, csakúgy, mint a dajka 
Buda körüli szerzett birtokaiban; a felek az ezen birtokok kapcsán egymás ellenében kiadott 
okleveleiket érvénytelenítették (l. Anjou-oklt. V. 654. szám). 3) Az egri káptalan 1339. évi 
privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXIII. 449. szám), ami átírta a káptalan 1324. dec. 13-i 
memorialis oklevelét, miszerint megjelentek színük előtt egyrészről Kuzepnempty-i Mihály 
fia István fiai: Simon, Mihály és István, másrészről Miklós comes, Fülöp nádor albírója 
(annak ügyvédvalló levelével és felesége nevében), és István fiai elmondták, hogy az Újvár 
megyei Fulnempty, Kuzepnempty és Olnempty harmadát, ami Margit nemes asszonyt, 
Fülöp nádor feleségét illeti e birtokok osztálya után, nem érintve Mihály fia: János és fiai 
jogait ezekben, minden haszonvétellel a nádor feleségének és örököseinek hagyták, és 
Mihály fia: János a maga és fiai nevében mint e birtokok szomszédosa a káptalan előtt 
ehhez beleegyezését adta; ezenfelül Mihály fia István fiai érvénytelenítették az ezen oklevél 
kiadása előtt a nádor és felesége ellenében kibocsátott összes tilalmazólevelüket (l. Anjou-

oklt. VIII. 545. szám). 4) Sándor comes, [I.] Károly király (H) országbírója 1325. jan. 22-én, 
Vyssegrad-on kiadott privilegiális oklevelét, miszerint Fülöp nádor, Scepes-i és Vyvar-i 
comes azon pert, amit Miklós fia: György a Kuzepnempty birtokra vonatkozó oklevelek 
bemutatása ügyében indított István fiai: Simon, István és Mihály ellen, az uralkodó paran-
csából a király bírói megfontolására jan. 13-ra átküldte; Sándor comes előtt Miklós fia: 
György bemutatta Lukács mester, Fülöp nádor curialis comes-e és a Vyvar-i 4 szolgabíró 
döntéshozó oklevelét, miszerint amikor színük előtt György az Erdély elleni királyi had 
oszlásának 15. napján (quind. residencie tunc preteriti regalis exercitus in partes habiti 
Transsilvanas) [1324. dec. 20.] előadta, hogy a Kuzepnempty-ben levő birtokrészét jogta-
lanul elfoglalták István fiai, akik erre azt válaszolták, hogy Kuzepnempty a dajka asszony 
fia: György szerzett birtoka és nem a dajkáé, oklevelekkel hozzájuk tartozik, amik bemuta-
tását Lukács mester és a szolgabírók dec. 7-re (oct. Andree tunc preteritis) tűzték ki, majd 
azt Fülöp nádor elé küldték át, aki pedig a mondott módon az országbíróhoz jan. 13-ra; 
akkor István fiai bemutatták Sándor comes-nek Erzsébet királyné (H) mondott privilégiumát, 
amiben Kuzepnempty birtokot György mester szolgálataiért neki és örököseinek adta; 
bemutatták továbbá az egri káptalan privilegiális oklevelét, miszerint István ezen fiai és 
György a pereikben úgy egyeztek meg, hogy Fulnempty és Olnempty nevű birtokaikat 
örökre felosztották és elválasztották, Kuzepnempty birtok ügyében pedig kötelezték magukat, 
hogy ha a királyné mondott privilegiális oklevele szerint e birtokot György mester szerezte 
és nem a dajka, akkor Miklós fia: György semmiféle jogot és tulajdont nem birtokolhat 
abban, ha pedig a dajka asszony kapta, akkor György Kuzepnempty birtokból mint István 
egyik fia részesedjen; és mivel István fiai bizonyították Erzsébet királyné privilégiumával, 
hogy Kuzepnempty birtokot György mester szerezte, ezért Sándor comes a vele ülésező 
bárókkal és az ország nemeseivel felismerve, hogy e birtok István fiaihoz tartozik, ezért azt 
nekik ítélte bírói hatásköréből örök birtoklásra, Miklós fia: Györgyre és örököseire örök 
hallgatást kiróva az ügyben (l. Anjou-oklt. IX. 23. szám). 5) Miklós néhai nádor Budán, 
1350. márc. 24-én kiadott függőpecsétes oklevelét, miszerint megjelent színe előtt  egyrészről 
az egykor Nempty-i István fia: István, másrészről Fülöp néhai nádor felesége nevében 
Domokos fia: András litteratus, és István elmondta, hogy őt Drugeth Vilmos néhai nádor 
azon károkért és gonoszságaiért, amiket ezen asszonynak és a hozzá tartozóknak okozott, 
fő- és birtokvesztésre (in sentencia capitali et amissione omnium suarum possessionum et 
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porcionum possessionariarum ac bonorum) ítélte, és többek között az Abavyvar megyei 
Kuzepnempty nevű szerzett birtoka és az azzal szomszédos Fulnempty-n levő szerzett 
birtokrésze a tartozékaikkal együtt a peres ellenfél részeként az asszonynak iktatásra kerültek, 
úgy, hogy István v. leszármazottai ezekben semmiféle jogot és tulajdont nem szerezhetnek 
vissza az asszonytól, de mivel Fülöp nádor ezen özvegye (István rokona) nem István 
gonoszságának vétke szerint, hanem az isteni könyörületességre való tekintettel és a közöttük 
levő rokonság miatt mindig segítette Istvánt szükségeiben, és mivel az özvegyhez háramlott 
mondott birtok és birtokrész csakis ezen asszonynak jár, továbbá mivel az özvegy már 
régóta birtokolja a teljes Kuzepnempty birtokot, Fulnempty birtokon pedig 7 jobbágytelket 
(curia sive sessionalia loca iobagionum), ezeket István a nádor előtt maga is az asszonynak 
és általa leszármazottainak (v. akinek az özvegy ezeket adni v. végrendeletileg hagyni v. 
elidegeníteni akarja) adta örök birtoklásra, semmiféle jogot és tulajdont ezekben magának 
v. leszármazottainak meg nem tartva, hanem teljesen az asszonyra ruházva, átadva minden, 
nála levő oklevelet az özvegynek, amikkel Kuzepnempty birtok és a Fulnempty-n levő 
birtokrész addig Istvánhoz tartoztak, s ha a nála nem levő vonatkozó okleveleit is megtalálná a 
jövőben, ezeket szintén át kell adja az asszonynak, s ha ilyen, valamint tudományvevő és 
tilalmazó okleveleket okleveleket csalárdul megtartana, v. a jövőben az özvegy ellenében 
ilyeneket kiadatna, akkor ezen oklevelek érvénytelenek legyenek; István vállalta, hogy 
szavatolja Fülöp nádor özvegyét, v. azokat, akiknek e birtokot és birtokrészt az asszony 
majd átadja, és ha mindezt nem teljesítené, a mondott fő- és birtokvesztés sújtsa (l. Anjou-

oklt. XXXIV. 241. szám). Mindezekkel szemben György fia: Péter bemutatta Konth Miklós 
nádornak az alábbi okleveleket: 1) Ágnes királyné (H) 1296. évi privilegiális oklevelét, 
miszerint színe előtt a férje patruelis frater-e: [IV.] László király (H) dajkája: Menne asszony 
fiai: György mester, Péter és István előadták, hogy [IV.] Béla király (H) és felesége: Mária 
királyné, [V.] István király (H) és özvegye: Erzsébet, és [IV.] László király és felesége: 
Izabella királyné okleveleikkel és privilégiumaikkal a dajka hű szolgálataiért, aki [V.] István 
leányát: Máriát, [II.] Károly király (Si) feleségét és [IV.] Lászlót is a saját tejével táplálta, a 
Vysl-i comitatushoz tartozó, Abwyvaar várral határos Fulnempty, Kuzepnempty és 
Olnempty nevű az Abavyuar megyei királynéi falvakat Menne dajkának adták, de ezen 
okleveleket a Potak-i domonkosok egyházában a tatárok (tartari) elégették, 500 márkányi 
javaikat elvették, és a dajka fiát, az ő fivérüket: Jakab Potak-i plébánost, ezen oklevelek 
őrzőjét fogságba elhurcolták, ezért kérték Ágnes királynétól, hogy e királyok és királynék 
adományait erősítse és újítsa meg privilégiumában; mivel a királyné bizonyossággal érte-
sült a jelenlétében levő Lodomér esztergomi érsek, András egri püspök, Theodor mester 
fehérvári prépost, királyi alkancellár és a Potak-i domonkos és ferences testvérek jelentéséből, 
hogy ezen királyi és királynéi oklevelek tűzben elégtek, György mestert, Pétert és Istvánt 
pedig e falvak békés birtokában találta, ezért Fulnempty, Kuzepnempty és Olnempty falvakat 
(amik a Hernad folyón túl Suhta, Gunch és Ruzka falvakkal, valamint Veyche, Petry, 
Perwen és Zyna falvakkal határosak) az Ida és Perwen földek közötti kaszálókkal és minden 
tartozékkal (erdők, berkek, malmok, halászóhelyek a Hernad folyón, kaszálók, rétek) 
György mesternek, Péternek, Istvánnak (miként ők ezeket békésen birtokolták) és örököseiknek 
hagyta és adta örök birtoklásra, és megerősítette kettőspecsétjével ellátott oklevelével a 
mondott királyok és királynék adományait (l. RD 277. szám). 2) Az egri káptalan 1340. 
nov. 18-án kiadott privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 671. szám), ami átírta Sándor 
comes, Károly király (H) országbírója 1325. jan. 22-én kiadott nyílt oklevelét, miszerint 
Fülöp nádor, Scepes-i és Vywar-i comes oklevelének megfelelően István fiai: Simon, István 
és Mihály jan. 13-án (oct. Epiph. d.) az országbíró előtt be kellett mutassák okleveleiket 
Miklós fia: György ellenében Kuzepnempty birtok ügyében; a kitűzött napon a felek 
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megjelentek Sándor comes előtt, és István fiai bemutatták Erzsébet királyné privilegiális 
oklevelét, amiben Kuzepnempty birtokot a dajka fiának: György mesternek adta örökre 
szolgálataiért királynéi adományként; majd bemutatták az egri káptalan privilegiális okle-
velét is, amivel István fiai és Miklós fia: György megosztoztak Fulnempty és Olnempty 
nevű birtokaikon, Kuzepnempty birtok kapcsán pedig úgy egyeztek meg, hogy ha István 
fiai bizonyítják, hogy Kuzepnempty a dajka fia: György mester szerzett birtoka, akkor az 
István fiainak marad örök birtoklásra, ha pedig a birtok nem György mester szerzeményének 
bizonyul, akkor Miklós fia: György mint István egyik fia kapjon benne részt, továbbá 
György apjának telkét (curia seu sessio) István fiai Györgynek hagyták örökre minden 
haszonvétellel; a káptalan oklevele alapján Sándor comes bírói hatásköréből az ország 
nemeseivel Kuzepnempty birtokot István fiainak ítélte, a mondott telket pedig, amit István 
fiai Györgynek hagytak, neki és általa örököseinek ítélte (l. Anjou-oklt. IX. 24. szám). A 
felek által bemutatott oklevelek megtekintése után, mivel György fia: Péter nem mutatta be 
eredetijében Sándor comes nyílt, az egri káptalan oklevelében átírt oklevelét, annak meg-
tekintése nélkül pedig a nádor nem tudott döntést hozni megfelelő módon a felek közt, 
ezért a vele bíráskodó bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy György fia: Péter 
felperes máj. 1-jén (oct. Georgii) mutassa be Sándor comes ezen nyílt oklevelét, de ne 
átiratban, hanem eredetijében, 6 márka bírsággal (mivel a felperes az ország szokása szerint a 
jogai követeléséhez oklevelei bemutatására készen kell álljon). Akkor megjelent egyrészről 
György fia: Péter felperes, másrészről Ákos mester, a fiai: Mykch és László nevében pedig 
Mykocha fia: Pál a zalai konvent ügyvédvalló levelével, és kérték a nádortól a megegyezés 
lehetőségét, amit megkapva a felek György fia: Jakabbal, a felperes testvérével (frater 
uterinus) visszatértek és elmondták, hogy fogott nemes bírók közbenjárásával úgy egyeztek 
meg, hogy érvénytelenítették minden, egymás ellenében kiadott tudományvevő, tilalmazó 
és bírságlevelüket, bármely káptalané, konventé v. bíróé is legyenek, György fiai: Péter és 
Jakab visszavonták Péter keresetét Fulnempty és Kuzepnempty birtokok ügyében (bár 
Jakab a perben nem vett részt), és e birtokokat azon határok alatt, amikkel apjuk: György 
(Ákos mester és fiai bemutatott oklevelei szerint) István fiainak hagyta, György fiai Ákosnak 
és fiainak hagyták, akik viszonzásul György fiai ezen birtokokon levő részeit az okleveleiknek 
megfelelően, és aszerint, ahogy apjuk: György és ezáltal ők is birtokolták ezeket, György 
fiainak hagyták örök birtoklásra. Erről a nádor függőpecsétjével ellátott privilegiális okle-
velet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 15. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: 1. SNA. Pálffy cs. bazini ága. Acta Czoboriana 12. (Df. 266 087.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
2. BAZML. Mohács előtti gyűjt. Borsod 6. (Df. 247 954.) Hátlapján középkori 
(Kezepnemethy névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló 
bevágások. Eltérő névalakjai: Sarus, Kwzepnempty, Suztha, Weyche. 

Má.: Dl. 90 825. (Csoma cs. devecseri lt.) Újkori. 
R.: Tóth 44. szám. 
 
 
361. [1364.] máj. 17. Buda 
[I. Lajos király] Laurencius Celsi velencei dózsénak: levelét, valamint a Miklós, Dalmácia 
és Horváto. bánjának levelére adott válaszának másolatát megkapta. Elégedett a dózse 
válaszával, és nem kétli, hogy azon velencei alattvalói részéről, akiket a károk okozóinak 
találnak, a dózse kellő elégtételt ad a zárai polgároknak. D. Bude, die 17. Maii. [1364.] 
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K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 612; Ljubić IV. 71–72; Smič. XIII. 370–371. (Copia de 
Commemorali c. velencei államkönyv alapján. VII. 1. 36.; 1364-es évvel.) 

R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 28. 
 
 
362. 1364. máj. 17. Tolnavár 
Solyagh-i János, Iklad-i Fábián fia: Miklós, Thoman-i Kyne és Mory-i Ivan Tolna megyei 
szolgabírók előtt egyrészről Nana-i Jakab fia: János a maga és frater-e: Benedek nevében, 
másrészről Gergenzegh-i Tamás fia: Pál megvallották, hogy azon perben, amit János és 
Benedek a Tolna megyei Gergenzeg birtok ügyében Konth Miklós nádornak (H) a Tolna 
megyei nemesek közössége részére máj. 13-án (f. II. p. Pent.) Tholnawar falu mellett tartott 
közgyűlésén viseltek Pál ellen, fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy 
Pál Gergenzegh birtok felét, aminek addig a tulajdonában volt, minden haszonvétellel 
rokonainak, Jakab fiainak: Jánosnak és Benedeknek – akikkel még nem tartott osztályt 
(cognati indivisionales) – (át)adta atyafiság és vérrokonság okán örök birtoklásra. Azon 
birtokokat, amiket mostantól meg tudnak szerezni, közösen birtokolják és használják. Ha a 
felek valamelyike a megegyezéstől elállna, 10 márkában marasztalják el a másik féllel 
szemben. D. f. VI. an. S. Trinit., scilicet 5. die predicte congregacionis dicti domini 
palatini, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Kalocsai kápt., 1392. jan. 6. > V. László király, 1453. dec. 2. > Pozsonyi kápt., 

1745. okt. 3. Dl. 92 656. (Festetics cs. lt. 3. A. 2.) 
2. Kalocsai kápt., 1392. jan. 6. > V. László király, 1453. dec. 2. > Pozsonyi kápt., 
1764. máj. 2. Ue. jelzet alatt. Eltérő névalakjai: Kene, Iwan. 

R.: Szakály, Tolna 23. szám. 
 
 
363. 1364. máj. 17. 
Az egri káptalan kinyilvánítja, hogy Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király kápolnaispánja 
és titkos kancellárja egyezség- és kötelezvénylevelének megfelelően egyrészről Pata-i 
Lachk fia István fia: László, másrészről Pata-i László fiai: Mihály és János és Pata-i Deseu 
fia Péter fia: Leustas máj. 15-én (f. IV. p. Penth.) a Symig megyei Pata és Moslinzengurg 
birtokokról kiadott okleveleiket eredetiben tartoztak a káptalan elé vinni és egymásnak 
ezek átiratát (copia) a káptalan pecsétje alatt kiadatni. A kitűzött napon megjelent a káptalan 
előtt egyrészről Musla-i László fia: Jakab (ezen László famulus-a és képviselője a kápolna-
ispán ügyvédvalló levelével), másrészről László fia: Mihály a maga és fivére: János nevé-
ben, Leustas érdekében pedig Hangon-i Lampert fia: Domokos Konth Miklós nádor (H) 
ügyvédvalló levelével, és Mihály bemutatta [IV.] László király 1283. évi privilegiális 
oklevelét (l. Reg. Arp. 3233. szám), míg László és Leustas képviselői azt mondták, nem 
tudnak oklevelet bemutatni, mert uraiknak e birtokokról csak perbeli okleveleik vannak. A 
káptalan a bemutatott privilégiumot szó szerint átírja és visszaadja Mihálynak. Erről füg-
gőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki Demeter prépost, István olvasó-, 
György éneklő-, László őrkanonok, Domokos Borsua-i, Miklós Zemplyn-i, János borsodi, 
Miklós patai, Benedek Pankata-i, Miklós Vng-i, Mihály Tarcha-i, Péter Zabouch-i, Illés 
Heues-i főesperes jelenlétében. D. 3. die termini prenotati, a. d. 1364., amikor [I.] Lajos 
király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
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E.: Dl. 89 370. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés. Alul chirographált (ABC). Függőpecsét és zöld-vörös fonata. 

R.: F. IX/3. 460. 
 
 
364. + 1364. máj. 18.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Babonik fia Radozlaus fia: Duym bemutatta [I.] Károly király (H) 1330. dec. 9-i, új pecsétjével 
ellátott, gyanútól mentes privilegiális oklevelét jogai, joghatósága és új adományú birtokai 
megerősítéséről (l. Anjou-oklt. XIV. 613. szám). Kérésére és azon hű szolgálatokért, amiket 
először Miklós comes [I.] Károlynak, majd Dwym [I.] Lajosnak és Magyaro. Szent Koro-
nájának teljesítettek, nem kímélve javaikat és személyüket, a király ezen oklevelet az anyja: 
Erzsébet királyné és fivére: István herceg tanácsával és beleegyezésével, valamint a főpapok 
és az ország bárói ez ügyben tartott tanácsával (consilio … ad hoc habito) elfogadja, meg-
erősíti és megújítja királyi hatáskörből függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelében. Kelt Miklós kalocsai érsek, főkancellár keze által, XIV. Kal. Jun., a. d. 1364., 
uralkodása 23. évében, amikor az esztergomi szék üresedésben, Dénes testvér kalocsai 
archipostulatus, Domokos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Miklós pécsi, Gergely csanádi, Kálmán győri, Mihály váci, János veszprémi, Miklós zágrábi, 
Peregrin testvér boszniai, Tamás testvér szerémi, István testvér nyitrai püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, István erdélyi vajda, Zonuk-i comes, Olivér királyi tárnok-
mester, királynéi udvarbíró, Tamás comes országbíró, Pál királynéi tárnokmester, Domokos 
Machow-i bán, Dénes királyi lovászmester, Konth Miklós pozsonyi comes. Arenga.  
 
Á.: Blagay szerint: Zágrábi kápt., 1541. nov. 11. (Blagay cs. lt. 129.)  
Tá.: Vingárti Geréb Mátyás, dalmát-horvát-szlavón bán, 1486. aug. 26. Dl. 66 606. (Uo. 127.) 
K.: Smič. XIII. 371–372; Blagay 150–152. és 418–419. (utóbbi Tá. alapján.) 
Megj.: Az oklevél 1364. évi keltezésének nem felel meg pl. István herceg szereplése, a főkancellári 

tisztség, az esztergomi érseki szék üresedése és a méltóságnévsor sem. Az oklevél keltezését 
más évre, pl. 1354-re sem javíthatjuk, mert a méltóságnévsor jelen formájában annak sem 
felelne meg, minderre l. Engel, Arch. passim. Továbbá Lajos király 1364-ben a saját korábbi, 
valamint I. Károly privilégiumait nem átírva, hanem az eredeti privilégiumra írt záradékkal 
erősítette meg (l. appendix). Mindezek alapján az oklevelet egyértelműen hamisítványnak 
tekinthetjük (miként az átírt privilégium is az). L. még Karácsonyi, HH. 48–49. 

 
 
365. 1364. máj. 18. Kálló  
Loch-i László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Semien-i 
Lengel (dict.) Leukus mester tiltakozott, hogy Kallou-i Simon fia: Péter mester a néhai 
Byry-i [hátlap: Byri-i] Tamás Kallou-n levő telkén (curia) és házában lakik jogtalanul, és 
mivel ezen Tamás az ő örökös nélkül elhunyt frater patruelis-ük volt, birtokai és telekhelyei 
rá, vérrokonaira és patruelis frater-eire háramlottak vissza, és ezeken még nem osztoztak 
meg, így Leukus az ezen telekből és házból őt illető részt tilalmazta Pétertől. D. in Kallou, 
sab. an. Elene, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 026. (Kállay cs. lt. 1300. 1424.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 4 zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1504. szám; Piti F., Szabolcs m. 599. szám. 
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366. 1364. máj. 18. Kálló  
Loch-i László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt [hátlap: 
Semyen-i] Lengel (dict.) Leukus mester tiltakozott, hogy Kallou-i Simon fia Péter 
szerviensei: Fyady (dict.) Miklós (más néven Zolga) és Jakab az ő Kallou-n lakó jobbágyai 
házához mentek, meglopták őket, az egyik jobbágytól pedig elvittek egy caudar-t. Elmondta 
még, hogy ha ő v. a hozzá tartozók e gonosztevők közül valakit elfognának, ezt az oklevél-
adók tudtával teszik. D. in Kallou, sab. an. Elene, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 027. (Kállay cs. lt. 1300. 1415.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 1 zárópecsét maradványa, kettőnek körvonala.  
R.: Kállay 1505. szám; Piti F., Szabolcs m. 600. szám. 
 
 
367. [1364.] máj. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápától kérte Konrád [fia:] Albert pécsi polgár, hogy az Úr sírját és a Szentföld 
más oratorium-ait 3 társával együtt meglátogathassa. A pápa a kérést jóváhagyja. D. 
Avinione, XV. Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 156. 565r-v. (Df. 289 754.) 
R.: V. Orbán, LC. 10938. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 253. fol. 76v. alapján is.) 
 
 
368. 1364. máj. 19. Buda 
[I.] Lajos király (H) felidézve Monak-i Simon és Mihály mesterek hű szolgálatait, amiket 
először apjának: [I.] Károly királynak (H), majd miután Lajos Magyaro. őt leszármazás 
jogán megillető kormányzásába került, neki teljesítettek, ezek viszonzásául Erzsébet nemes 
asszonyt, Doby-i Lőrinc fia István leányát (Mihály mester feleségét) annak apja: ezen István 
és frater-e: Durugh (akik fiúörökös nélkül hunytak el) Magyaro. bármely megyéjében is 
levő, akármilyen címen illető összes birtokában és birtokrészében királyi kegyességből 
(liberalitatis clemencia) és speciális kegyből valós örökössé és törvényes leszármazottá 
teszi, úgy, hogy Erzsébet mintegy István fia és törvényes örököse az apja és frater-e birto-
kaiba származzon le, és ezeket ő és örökösei birtokolják, consuetudinaria lege regni nostri 
que huic iuri et gracie nostre repugnare videretur non obstante. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. Bude, in fe. S. Trinit., a. d. 1364. 
 
Á.: Egri kápt., 1396. ápr. 12. ŠA. Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 30. 6. (Df. 

265 357.) Eszerint hátlapján nagypecsét volt. 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1365. nov. 4. > Szepesi Jakab országbíró, 1374. nov. 5. > 

Egri kápt., 1396. ápr. 13. Dl. 6174. (NRA. 1541. 59.) Eltérő névalakjai: Duby, Dorug 
2. Bebek István országbíró, 1365. nov. 4. > Szepesi Jakab országbíró, 1374. nov. 5. > 
Zsigmond király, 1400. febr. 20. > Pálóczi Máté országbíró, 1430. szept. 19. ŠA. 
Levoča. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 31. 32. (Df. 265 384.) Eddigiektől eltérő név-
alakjai: Dorogh, Dob. 
3. Zsigmond király, 1397. aug. 6. AL. Kolozsvár. Vécsey cs. lt. 38. 71. (Df. 254 260.) 
Eddigiektől eltérő névalakja: Dubi. 

K.: F. X/2. 780. (Tá.-ban.) 
R.: F. IX/3. 434; Doc. Rom. Hist. XII. 261. 
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369. 1364. máj. 19. Buda 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Mykla-i János fia: János, hogy a Pozsony megyei 
Spacha-n levő két birtokrész tulajdonába (az egyiket Spacha-i Márton fia: Márton elzálo-
gosította, a másikat Vid fia: Jakab atyafisági szeretetből bizonyos ideig átadta neki) törvé-
nyesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért az uralkodó utasítja a pozsonyi 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bukri-i Beke v. Bukri-i Péter fia: János v. 
Kata-i László v. Domokos v. Karcha-i János királyi ember a szomszédok jelenlétében e 
birtokrészek tulajdonába Jánost vezesse be és iktassa ezeket neki, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze meg János ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen 
jelentést a királynak. D. Bude, in fe. S. Trinit., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 6. 8. 13. (Df. 226 130.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. Előlapja alján kortárs feljegyzés (… 
Beke de Bukri homo vester presente nostro testimonio …).  

Má.: Dl. 14 034. (NRA. 963. 2.) Újkori. 
 
 
370. 1364. máj. 19. 
Az egri káptalan előtt megjelentek egyrészről Nogfalu-i Péter fia János fiai: Máté, Vince, 
Antal, Tamás és Péter, valamint ue. Péter fia Imre fia: a gyermek (puer) László (az ő frater 
patruelis-ük), másrészről Nogfalu-i Gábor fia Peteu fiai: Balázs, Gábor és Jakab, és meg-
vallották, hogy közöttük különböző okokból, főként a Zabouch megyei Nogfalu-n a Ticia 
folyó mindkét oldalán fekvő birtokrészeik határai és más földek miatt már a szüleik óta per 
folyt, de most fogott (megyei és rokon) bírók elrendezésével e birtokrészeiket az egykor 
elődeik közötti elkülönítésnek megfelelően az ezeken a részeken Zeuleusholm-nak hívott 
dombig úgy osztották fel egymás között, hogy a Nogfalu-n levő mondott részük északi fele 
a Tycia folyó mindkét partján, a Tycia nyugati, ill. keleti részén levő Nadasd, ill. Eleutou 
nevű halászóhelyek, valamint a Tycia keleti részén levő Zugherdeu nevű erdejük fele és a 
Nogfalu-i Boldogságos-Szűz-plébániájuk kegyúri joga kétharmada János fiainak, Imre fia: 
Lászlónak és örököseiknek jutott, míg a birtokrész déli fele a Tycia mindkét partján, a 
Tycia-tól nyugatra, ill. keletre fekvő Kundrich, ill. Hozyutou halászóhelyek, az erdő másik 
fele és más haszonvételek (kivéve a plébánia kegyúri joga harmadát, ami Marouth fia: 
Egyednek jutott) Peteu fiai: Balázs, Gábor és Jakab jogába és tulajdonába került, úgy, hogy 
János fiai, László és örököseik Peteu fiait, utódaikat és jobbágyaikat ezen egyházból és 
temetőjéből a temetések, az istentiszteletek meghallgatása és a szentségek kiszolgálatása 
kapcsán semmilyen módon nem zárhatják ki. Az Eleutou halászóhely bejáratának (introitus 
aque) bevételeit közösen szedjék be, s ha János fiai és László ebbe nem egyeznek bele, 
akkor ezen bejáratot töltsék fel és tegyék tönkre. A birtokrészek határai a felek elmondása 
alapján (egyes helyeken új határjeleket emeltek, v. a régieket megújították): rét a Nadastou 
halászóhelyen túl; a Tycia folyó közepe; Peteu fiai telekhelyei; Zeuleuszyget sziget; 
Zeulusholm dombon egy Zeek. János fiai és László ezen Holm-on túl 14 királyi öl 
(amplexus) szélességű földet a saját részükből átadtak Peteu fiainak, akik viszonzásul az 
Eghazasnogfalu határain belül fekvő, Dedach birtok felőli, 12,5 öl szélességű birtokrészüket 
a Tycia mindkét részén János fiainak és Lászlónak adták. János fiai és Imre fia: László 
azon patvarkodásokat és bírságokat (birsagium), amikben az ő ellenükben Peteu és annak 
fiai: Balázs, Gábor és Jakab elmarasztaltattak, a maguk részéről Peteu fiainak elengedték, 
és az ezekről kiadott, valamint az elődeik és közöttük eddig kibocsátott egyéb (tudomány-
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vevő, bírságoló és tilalmazó okleveleiket) érvénytelenítették. Ha jelen oklevelet vissza-
viszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. in die S. Trinit., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 50 400. (Vegyes. Vétel. 1948. 360.) Felül hiányos. Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kerek körvonala. 
Má.: Dl. 64 704. (Bónis cs. lt. 2.) Újkori. 
 
 
371. 1364. máj. 19. 
Péter prépost és a [Lelez-i] konvent 1364. máj. 19-én (oct. Penth., a. d. 1364.) kiadott nyílt 
oklevele szerint színük előtt Hwgka-i Domokos a felesége (Zenthes-i Pál fia János leánya) 
nevében az egri (Agria) vikárius ügyvédvalló levelével az ezen nemes asszonynak Zenthes 
és Zethen birtokokból járó leánynegyede, valamint a hitbére és jegyajándéka ügyében 
nyugtatta az asszony fivérét (frater uterinus): Tamást, miután megkapott tőle 6 forintot. 
 
Tá.: Pálóczi László országbíró, 1446. okt. 29. Dl. 80 870. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 167.)  
K.: Z. IX. 125–126. (Tá.-ban.) 
 
 
1364. máj. 19. [! ∋: 1374. máj. 28.] 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelent egyrészről a Sarus megyei Wyfalu-i néhai Mykch 
bán fia Lorand fia: Miklós mester, másrészről a Wyuar megyei Swyna-i Peteuch fia: János mester és a fia: 
István mester, és Miklós elmondta, hogy mivel ő megtudta az apjától: Lorandtól, hogy az uralmuk alatt levő, 
Heues megyei Vrusy birtok János és István elődei örökbirtoka volt, de tőlük elidegenítették és jogtalanul elfog-
lalták, ezért örökjogú leszármazás jogán Jánoshoz és Istvánhoz tartozik, és ugyanezt tudta meg más biztos 
értesülésekből is apja halála után, Lorand pedig végrendeletében egyéb rendelkezései között atyai anathema 
alatt meghagyta Miklósnak, hogy e birtokot adja vissza, ezért Miklós, nem akarván az atyai akarattal, a jog 
parancsával és az igazsággal szembefordulni, mindezek okán és (vér)rokonságuk miatt, valamint mivel az 
utóbbi időkben tőlük a káptalan más oklevelével, az abban foglalt büntetések alatt 1000 aranyforintot kapott, 
amit a vállalt időpontokban nem tudott nekik visszaadni, a minap pedig tőlük gyakran felmerülő szükségei 
elkerülésére további 200 aranyforintot kapott, Wrusy birtokot a tulajdonjoga teljességével és minden tartozékkal 
Jánosnak, Istvánnak és örököseiknek vissza- és eladta békés birtoklásra, semmiféle jogot v. tulajdont magának 
és leszármazottainak abban meg nem tartva. Miklós kötelezte magát és örököseit, hogy ha frater-ei és rokonai 
Jánost, Istvánt és leszármazottaikat Wrusy birtok okán zaklatnák és azt tőlük vissza akarnák venni, akkor őket 
szavatolják és a birtok tulajdonában megőrzik, s ha ezt nem teszik, akkor Miklós mester minden birtoka ezen 
1200 forintért és a büntetésekért János és István mesterek v. utódaik tulajdonába kerüljön. A káptalan erről függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki a felek kérésre. D. domin. p. Penth., a. d. 1364. [! ∋: 1374. ?], 
amikor Péter olvasó-, Pál éneklő-, János őrkanonok, Lampert [fia:] Lampert, Jakab [fia:] László, László [fia:] 
Miklós kanonok, [I.] Lajos (H) király, Tamás esztergomi, István kalocsai érsek, Benedek prépost. Arenga. 
 
E.: 1. Dl. 29 696. (GYKOL. Cista comitatuum. Hunyad 2. 6. 3.) Függőpecsétje kiszakadt. Felül chirographált (ABC). 

2. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 9. 12. 2. (Df. 263 173.) Függőpecsétre utaló plicatura. Alul chirographált (ABC).  
K.: Katona, Hist. crit. X. 349–352; Wagner, Sáros 343–344; F. IX/3. 450–452. 
Megj.: Az 1364. év Telegdi Tamás és Frankói István érsekek (l. Engel, Arch. I. passim), valamint Benedek 

prépost efféle hivatalviselésének nem felel meg, 1374 azonban már igen. Emiatt a dátumban elírás lehet 
(avagy az oklevél hamis). 

 
 
372. 1364. máj. 20.  
Kont Miklós nádor 1364. máj. 20-án (a. d. 1364., 20. die oct. Georgii) kiadott privilegiális 
oklevele szerint színe előtt Nadan-i István fia: Miklós és Gyarmath-i János fia: Miklós, 
mint Bolch-i Wgud fia László fiai birtokainak gyámjai (tutor et conservator) azt állítva, 
hogy László fiai az ő osztályos atyafiaik (fratres), azok Sarusbolchyda, Kowachy és 
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Thoskeky nevű birtokait Korogh-i Miklóstól követelték vissza, aki a váradi káptalan okle-
velének bemutatásával igazolta, hogy Apa fia: néhai János birtokrészei felét, amik János 
halálával Vgwd fia: Lászlóra háramlottak Kowachy, Thoskeky és Apabolcha birtokokon, 
László 40 márkáért átadta neki. De Korogh-i Miklós felismerte, hogy Nadan-i István fia: 
Miklós és Gyarmath-i János fia: Miklós közeli rokonságban (una proxima linea 
generacionis) voltak Wgud fia: Lászlóval, és így e birtokok kiváltása őket illeti, ezért meg-
engedte nekik, hogy azokat kiváltsák, ezért utóbb Nadan-i Miklós (Gyarmath-i Miklós 
időközben meghalt) az ország szokása szerint 10 márkára becsült birtokrészeket Korogh-i 
Miklóstól a nádor előtt kiváltotta, a nádor pedig az emberével a váradi káptalan tanúsága 
jelenlétében ezeket Nadan-i Miklósnak ítélve neki és leszármazottainak ellentmondó nélkül 
iktattatta. 
 
Tá.: Garai László nádor, 1448. jan. 13. Dl. 37 180. (KKOL. Cista comitatuum. Bihar.)  
 
 
373. 1364. máj. 20. Nagyfalu 
Miklós fia: Demeter vicecomes és a Baranya megyei négy szolgabíró jelentik [I.] Lajos 
királynak (H), hogy megkapva gyűrűspecsétes levelét (amit a győri káptalan érdekében 
bocsátott ki 1 évre tudományvételek, tilalmazások és más, az ország szokása szerinti fel-
adatok elvégzésére) kiküldték az egyik szolgabírót (unus ex nobis), Zemefalua-i János fia: 
Pált, aki máj. 18-án (sab. p. Penth.) a győri káptalan Petry nevű birtokához tartozó rész 
(ami Gyurkfalua és Bichorfalua falvak felől van két, Karuicha nevű mocsaras hely között) 
jogtalan elfoglalásától, termései és hasznai elvételétől az ország szokásának megfelelően 
tilalmazta Zuglak-i Philpe mester fiait: Miklós, László és János mestereket, azok officialis-a 
jelenlétében. D. in villa Nogfalu, f. II. p. S. Trinit., a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 5316. (Acta eccl. 8. 7.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 2 

zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
374. 1364. máj. 20. 
A veszprémi káptalan 1364. máj. 20-án (a. d. 1364., 2. die S. Trinit.) kiadott nyílt oklevele 
szerint megtekintve Falkus mester Veszprém megyei vicecomes és a szolgabírók oklevelét, 
amit egyrészről Zabadi-i György fia Pál felesége: Ilona nemes asszony felperes, másrészről 
Vrs-i Miske fia: Pál alperes részére mutattak be a káptalannak máj. 13-án (2. die Penth., in 
dicto anno), a Vesprim városban 6 fogott bíró általi döntés megtekintésére kiküldték tanú-
ságul kanonoktársukat: Lukács mestert, aki visszatérve elmondta, hogy máj. 13-án a felek 
6 fogott bírót vezettek Vesprim városba, és György fia: Pál (a felesége: Ilona nevében a 
veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a veszprémi káptalan 1342. ápr. 7-i 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVI. 134. szám), állítva, hogy ez tartalmazza Ilona 
keresetét a jelenlévő Miske fia: Pál ellenében, akitől Ilona a privilégiumban szereplő birtok-
részeket meg akarja szerezni. Az oklevelet megtekintve mielőtt a 6 fogott bíró döntést hozott 
volna, Miske fia: Pál azt mondta, hogy ő ezen birtokrészeket Ilonának mindig kész volt 
visszaadni, és ha az asszony v. képviselője ezek tulajdonába be akar menni, ő nem fogja 
azt tilalmazni, hanem a birtokrészeket Ilonának és leszármazottainak örökjogon átadja. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. aug. 30. Dl. 42 460. (Múz. Ta. 1913. 36.)  
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375. 1364. máj. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy nyílt döntéshozó oklevelében Gereb-i 
Miklós fia: Istvánt a Gereb-i Pál fia: Péter ellen elkövetett hatalmaskodásai miatt fő- és 
birtokvesztésben (in facto potenciali exeoquod in sentencia capitali et amissione omnium 
possessionum rerum et bonorum suorum) marasztalta el, amik kétharmada a nádor, 
egyharmada Péter kezére kell kerüljenek, és mivel István birtokai és birtokrészei elfoglalására 
és javai átvételére szükséges volt kiküldeni a nádori embert a nyitrai káptalan tanúságával, 
ezért a nádor írásban kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bergul (dict.) 
Mihály, a nádor Golgoch-i officialis-a (akit speciálisan a kúriából küldött ki erre) menjen 
István saját birtokaira és birtokrészeire a szomszédok jelenlétében, és nem érintve a 
másoknak járó jegyajándékokat, leánynegyedet és más jogokat, ezeket mások birtokjogaitól 
különítse el és iktassa kétharmadukat a nádor, egyharmadukat Péter kezéhez a kiváltásuk 
idejéig, s ha bárki az iktatáskor jelzi, hogy ezek kiváltása őt megilleti, akkor a nádori ember, 
miután István birtokait és birtokrészeit felbecsülte az ország joga (lex) szerint, a kiváltásukra 
jan. 13-át (oct. Epiph. d.) tűzze ki, továbbá István javait (res et bona), bárhol és bárkiknél 
is legyenek, 2 részben a nádor bírói kezeihez, 1 részben Péter kezeihez csatolja, és ha bárki 
e javak visszaadásakor makacskodna, jan. 13-ra Péter ellen idézze a nádor elé e javak vissza-
tartásának megokolására, majd a káptalan minderről tegyen jelentést ugyanakkorra. A káp-
talan jelentése szerint kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter mestert, akivel Bergul 
(dict.) Mihály, a nádor Golgoch-i officialis-a, a kúriából speciálisan kiküldött nádori ember 
[1363.] okt. 24-én (f. III. p. 11 milium virg.) Gereb-i Miklós fia: István birtokrészét (nem 
érintve a jegyajándékokat és leánynegyedet, amik onnan más embereknek járnak) a szom-
szédok jelenlétében mások birtokjogaitól elkülönítve 2 részben a nádor, 1 részben Péter 
kezeihez iktatta addig, míg azok, akiket ez inkább megillet, tőlük ki nem váltják. István 
több birtokrészét és egyéb javait nem találták, és mivel a birtokrész egy kiváltója sem jelent 
meg, ezért azt nem kellett felbecsülni. Jan. 13-án megjelent a nádor előtt az ügyben Gereb-i 
Pál fia: Péter, de mivel Katich nemes asszony (Miklós fia Tamás özvegye) és gyermek 
(puer) fiuk: Tamás ott azt mondták, hogy Katich-ot az anyja hitbére és jegyajándéka, 
valamint a saját leánynegyede megilleti István birtokrészén, és azt Katich (akinek István a 
frater-e) e birtokrészt ki akarja váltani az ország joga szerint, ehhez pedig szükséges volt 
István birtokrészének bejárása és becslése, ezért a nádor írásban kérte a nyitrai káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel Zaruad-i András v. Gereb-i Mykov fia: János v. 
Doby-i Kwe (dict.) Miklós fia: Mihály v. Zele-i Péter fia: Miklós v. Zele-i József fia: Péter 
(Pál fia: Péter részére), ill. Balay-i János v. Elekch-i Tamás fia: András v. Zymy-i Corlat 
fia: Beke v. Zauar-i Lőrinc fia: Miklós (az asszony és fia részére) nádori emberek márc. 6-án 
(oct. medii Quadr.) István Gereb-en levő birtokrészét a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében járják be régi határai szerint, mások birtokjogaitól különítsék el, fogott bírókkal 
királyi mértékkel megmérve v. ha nem lehet mérni, szemmel megtekintve elfogultság és 
hamisság nélkül becsüljék fel értékén (condigno eiusdem precio et valore) az ország szokása 
szerint, majd a káptalan máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen jelentést. Akkor Mese fia: Péter 
(Tamás özvegye és a fia: Tamás nevében) bemutatott a nádornak 3 oklevelet: a káptalan 
jelentését, a nádor oklevelét és a káptalan másik oklevelét (l. 165., 198. és 259. szám). 
Mindezek alapján a nádor Miklós fia: István Gereb-en levő, 4,5 márkára becsült birtokrészét, 
amit az özvegy és fia: Tamás kiváltottak, nekik hagyja, más jogának sérelme nélkül. Erről 
nyílt oklevelet bocsát ki számukra. D. in Vyssegrad, 22. die oct. predict., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 49 721. (Rumy cs. lt. 56. 61.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala.  
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376. 1364. máj. 22. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy perhalasztó okle-
velének megfelelően színe előtt Zakal-i Jakab (a kassai bíró, esküdtek, polgárok és hospesek 
nevében a város ügyvédvalló levelével) a bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napján, 1363. szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus 
Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. preteritas proclamate) Zakalya-i Curiacus fia 
Gergely fia: Bodyzlaus mester ellen bemutatta az országbíró 1360. évi döntéshozó oklevelét, 
miszerint korábbi oklevelének megfelelően színe előtt Zakal-i Jakab (Gergely bíró, Effert 
hospes és a kassai polgárok nevében azok ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. 
Johannis Bapt. in predicto anno) Curiacus fia Gergely fia: Bodyzlaus mester ellenében bemu-
tatta Ugrin fia: Miklós comes néhai országbíró 1359. évi döntéshozó oklevelét, állítva, hogy 
ez tartalmazza a bíró és a polgárok vádját; eszerint Zakal-i Jakab (a kassai bíró, esküdtek, 
polgárok és hospesek nevében azok ügyvédvalló levelével) a Lelez-i konvent oklevelének 
megfelelően ápr. 3-án (oct. diei medii Quadr. prox. tunc preteritis) Miklós országbíró előtt 
Zakalya-i Curiacus fia Gergely fia: Bodyzlaus mester ellenében előadta, hogy a város határain 
belül fekvő erdőt kivágatta, és annak helyén jobbágyokat telepített le a polgárok tilalmazása 
ellenére és joguk sérelmére, majd Jakab a Jazou-i konvent febr. 19-én (f. III. p. Circumd. 
tunc prox. preteritum) kelt oklevelével kinyilvánította, hogy a királyi és konventi emberek 
febr. 15-én (f. VI. an. Circumd.) Gergely fia: Bodyzlaus-t a Kassa városhoz tartozó erdő 
kivágásától és jobbágyok ottani letelepítésétől tilalmazták; erre Márton fia: Miklós 
(Bodyzlaus nevében Miklós országbíró ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy a király 
Bodyzlaus-nak adta örökre Zakalya várat minden tartozékával, azon régi határok alatt, amik-
kel ő és királyi elődei birtokolták, és az erdő a polgárok képviselőjének állításával szemben 
nem a város határain belül fekszik, hanem ezen vár és tartozékai határai között van, ezért 
telepített jobbágyokat az erdő helyére Bodizlaus, akinek a vár adományáról oklevelei vannak, 
amiket az országbíró által kijelölendő időpontban bemutat, ezért Miklós comes meghagyta, 
hogy Bodizlaus mutassa be a várról, a kassai polgárok pedig az erdőről szóló okleveleket jún. 
23-án (quind. Penth. tunc venturis); ám akkor Bodyzlaus nem jelent meg, nem is küldött 
senkit, holott Zakal-i Jakab (a kassai bíró, esküdtek és polgárok nevében azok ügyvédvalló 
levelével) várta őt. Ezután a per elhúzódván, Bodyzlaus-t az oklevelei bemutatására a királyi 
és Jazou-i konventi emberek István comes országbíró levelei alapján [1363.] nov. 18-ra (ad 
oct. Martini prox. preteritis) megidézték a királyi jelenlét elé, majd 3 megyei vásáron az ország 
szokása szerint [1364.] febr. 14-re (ad oct. diei Cynerum prox. transactas) kikiáltották, de 
nem jelent meg egyszer sem és nem is küldött senkit, pedig a polgárok képviselője várta az 
országbíró előtt, aki a korábbi okleveleiben szereplő bírságokban marasztalta el Bodyzlaus-t. 
Febr. 14-én Zakal-i Jakab és Barnabás fia: Lukács, a polgárok képviselői bemutattak 2 
privilegiális oklevelet: István király (rex primogenitus regis Hungarie), erdélyi herceg 1261. 
évi (l. Reg. Arp. 1775. szám) és fia: [IV.] László király (H) 1275. évi, István ezen oklevelét 
átíró és megerősítő oklevelét (l. Reg. Arp. 2615. szám). Előbbi szerint István a Felkassa 
(superior Cassa) nevű földet, amin bizonyos emberek: Gál, Péter, Teodor és rokonaik laktak, 
Semphleben és Obl kassai hospeseknek és örököseiknek adta királyi hatáskörből a privilégi-
umban foglalt feltételekkel és részletesen leírt határok alatt, és e föld tulajdonába őket Tekus 
Sarus-i comes-el bevezettette. Ezután Jakab és Lukács képviselők azt mondták, hogy az a két 
ember, akiknek István király egykor Felkassa földet adta, Kassa városban előkelőek 
(pociores et principaliores) voltak, most leszármazottaik Kassa városban laknak, e földet az 
ottani szőlőkkel és erdővel a kassai polgárokkal és hospesekkel közösen birtokolják István 
király privilégiumának kiadása óta, de Bodyzlaus, miután a király neki adta Zakalia várat, 
Felkassa föld erdejében irtást végeztetve a kassai polgárok tilalmazásai ellenére és jogaik 
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sérelmére a mondott falut megalapította és oda népeket telepített. Mivel Bodyzlaus megidézve 
és 3 megyei vásáron kikiáltva az oklevelei bemutatására nem jelent meg az országbíró előtt, 
ezért ő a királyné tudtával és annak megbízásából a főpapokkal, bárókkal és az ország vele 
ülésező nemeseivel meghagyta, hogy Pál Cybin-i prépost, a kúriából speciálisan kiküldött 
királyi ember az egri káptalan tanúságával ápr. 28-án (domin. p. Georgii) Felkassa (superior 
Cassa) földre menve a szomszédoktól és megyei nemesektől és másoktól tudja meg, vajon a 
kassai polgárok Felkassa föld békés tulajdonában voltak már azelőtt, hogy Zakalya várat a 
király Bodyzlaus mesternek adományozta, aki István király mondott privilégiumában levő 
határokon belül, a polgárok tilalmazásai ellenére alapított falut, avagy e föld már Zakalia vár 
adományozása előtt e várhoz tartozott és a királyi várnagyok és officialis-ok őrizték; ha úgy 
találják, hogy a polgárok e föld tulajdonában voltak már akkor is, amikor e vár királyi kézen 
volt, e falut pedig Felkassa föld erdejében Bodizlaus mester azután alapította, hogy megkapta 
Zakalia várat, a falu pedig a mondott privilégiumban levő határok között van, akkor Felkassa 
földet ezen faluval együtt a polgárok által ott bemutatandó ezen királyi privilégiumban levő 
határok szerint bejárva, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve iktassák a 
kassai polgároknak e privilégiumnak megfelelően örök birtoklásra, Bodyzlaus mester és 
bárki más tilalmazása ellenére is; ha viszont úgy találják, hogy e föld és erdője Zakalia várhoz 
tartozott már akkor is, amikor e vár még királyi kézen volt, akkor a pert a királyné megkér-
dezésére halasszák el. Ezért az országbíró kérte az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Pál prépost a mondott napon Felkassa földre menve mindezt így végezze el, a káptalan 
pedig tegyen a királynak jelentést máj. 1-jére (oct. Georgii). Akkor Barnabás fia: Lukács a 
kassai bíró, esküdtek és polgárok nevében bemutatta az egri káptalan királynak szóló jelentését, 
miszerint az országbíró kérésére kiküldték tanúságul Pál prépost királyi emberrel kanonok-
társukat: Tristianus pesti főesperest, Mihály egri püspök kancellárját, akik ápr. 28-án 
Felkassa földre mentek, és a szomszédoktól és megyebeli nemesektől hitükre, a király és 
Szent Koronája iránti hűségükre nyíltan és titokban megtudták, hogy a kassai bíró, esküdtek 
és polgárok Felkassa föld békés tulajdonában voltak, mielőtt Zakalya várat a király 
Bodyzlaus mesternek adományozta, és a falut Bodyzlaus mester az [V.] István király (H) 
mondott privilégiumában levő határokon belül alapította a polgárok tilalmazásai ellenére; 
majd ezután Felkassa földet a privilégiumban leírt határok szerint bejárták, helyenként új 
határjeleket emelve a régiek mellé: Chermelye nevű patak; régi telek mellett, ami egykor 
Dénesé volt, gyümölcsfák alatt 2 határjel; egy patak kiáradt medre, majd caput-ja, ahol a 
Kassa városba vezető út mellett van 2 föld-határjel; ezen út egy hegy v. Berch tetején; ue. 
hegy; köves dombon 2 határjel; szántóföldek Zakalya vár határai körül, mellettük számos 
régi és új határjel; Pyztronguspatak nevű patak; Harnad folyó; a tudományvétel és a bejárás 
után Felkassa földet az annak határain belül alapított faluval együtt István comes országbíró 
meghagyásának megfelelően régi és valós határai alatt iktatták a kassai bírónak, esküdteknek 
és polgároknak örök birtoklásra. Az országbíró mindezeket röviden újra összefoglalva a fő-
papokkal, bárókkal és az ország vele ítélkező procer-eivel Felkassa (superior Kassa) földet 
ezen faluval együtt a mondott határok alatt a kassai bírónak, esküdteknek és polgároknak 
hagyja örök birtoklásra bírói hatáskörénél fogva, mások jogait nem érintve, Bodyzlaus-ra 
örök hallgatást kiróva az ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki a polgároknak. D. in Wyssegrad, 22. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. A. 16. (Df. 269 076.) Hátlapján középkori és újkori 

kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Reg.: Uo. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 36. B. 

U. 7. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évet adva. Eltérő névalakja: Zakalay. 
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377. 1364. máj. 22. Visegrád 
Bubek György királynéi tárnokmester, Lyptou-i comes tudatja, hogy perhalasztó oklevelének 
megfelelően Kallou-i István fia: István mester nevében Vörös (Ruphus) Miklós a Lelez-i 
prépost és konvent ügyvédvalló levelével máj. 1-jén (oct. Georgii) előadta ügyét István 
bíró és a Torpa-i esküdtek és polgárok ellenében, mire István bíró a maga és társai nevében 
azt mondta, hogy kiváltságuk szerint a hozzájuk tartozók részéről ők kell elégtételt adjanak 
mindenkinek, ezért a tárnokmester meghagyta, hogy aug. 1-jén (oct. Jacobi) miután 
Debreu-i Demeter fia: Miklós mester, királynéi famulus és Miklós fia: István, királynéi 
al-tárnokmester (in officio magistri thavarnicatus nostri vices nostras gerens) és famulus 
[hátlap: királynéi emberek] a felek előadásait meghallgatták és az egymásnak okozott 
károkról és jogtalanságokról szóló okleveleiket megtekintették, a Torpa-iak adjanak kellő 
elégtételt, s ha ezt nem teszik, akkor e királynéi emberek jelöljenek ki a Torpa-i bírónak és 
az esküdteknek időpontot, amikor meg kell jelenjenek Wyssegrad-on a királynéi tárnok-
mester előtt, aki akkor igazságot tesz a felek között. Továbbá Debreu-i Miklós és Miklós 
fia: István előtt Remete fia: Marcell, Torpa-i hospes vele együtt 7 hozzá hasonló, a föld 
urának adót (collecta) fizető emberrel tegyen le esküt, hogy a cinkosaival együtt nem ment 
Kallou-i István mester Budolo nevű birtokára, egyik jobbágyát nem csonkította meg, más 
jogtalanságokat és károkat sem okozott, és István vádjában teljesen ártatlan. Minderről a 
jelentést e királynéi emberek oklevelében vigyék vissza a tárnokmesternek a felek, akik 
meg is egyezhetnek. D. in Wyssegrad, 22. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 028. (Kállay cs. lt. 1300. 1458.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Kallo névalakkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1506. szám. 
 
 
378. 1364. máj. 23. Visegrád 
[I.] Lajos királynak elmondta Tes-i Salamon fia: Pál, hogy a Koromla birtokon levő, bizonyos 
nemesek kezén levő rész az övé jog szerint, és szükség van ennek törvényes visszavételére 
(recaptivacio) és a számára történő iktatásra. Ezért a király utasítja a veszprémi káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Domokos fia: Mátyás v. Pous fia: István v. Haghmas-i 
Domokos királyi ember e birtokrészt a szomszédok összehívásával vegye vissza és iktassa 
Pálnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Pál ellenében a 
királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wissegrad, in fe. 
Corporis Christi, a. eiusdem 1364.  
 
Á.: a 439. számú oklevélben. 
 
 
379. 1364. máj. 23. Győr 
[I.] Lajos király (H) Bebek István comes országbírónak: színe előtt Sar-i Bede fia: István a 
felesége: Klára nemes asszony, Ayka-i néhai István leánya nevében elmondta, hogy amikor 
Klára az apja Veszprém megyei Ayka és Aykarennek birtokokon levő részeit – amikben a 
király Klárát arra az esetre, ha apjának: Istvánnak nem lenne túlélő fia v. fivére v. unoka-
öccse (filius fratris carnalis), speciális kegyből törvényes örökössé és leszármazottá tette 
nyílt oklevelével – az ország jogának megfelelően magának a királyi emberrel és a veszprémi 
káptalan tanúságával iktattatni akarta ezen fiúsítás (institucio nostra graciosa) erejével, 
másik Ayka-i A[ndrás] fia János fia: Tamás litteratus a maga és fivérei (frater carnalis): 
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Miklós, János és Pál nevében arra hivatkozva, hogy apjuk: János és Klára apja: István 
patruelis [frater-ek] voltak, a birtokaikon nem osztoztak meg, ők pedig Klárának az ország 
szokása szerint az atyai birtokokból a leánynegyedet kifizették, a királyi és káptalani embert 
a birtokrészek Klárának történő iktatásától tilalmazták (más ellentmondó nem volt), és 
emiatt Klára és János fiai között per jött létre az országbíró előtt. Mivel János fiai: Tamás 
litteratus, Miklós, János és Pál azt mondták, hogy az apjuk és István között nem testvérség, 
hanem unokatestvérség (non carnalis sed patruelis fraternitas) volt, a király pedig azt akarta, 
hogy a Klárának tett kegye megmaradjon teljes erejében, ezért utasította az országbírót, 
hogy a királyi kegynek és más nyílt okleveleinek megfelelően Klárának iktassa örök 
birtoklásra az apja: István minden birtokjoga háromnegyedét, János fiai ellentmondása 
ellenére is, arról pedig, hogy Klárának az apai birtokjogok negyede ezen kegy címén szintén 
jár-e, miután visszaadta János fiainak azt az összeget, amit a leánynegyedért kapott tőlük, 
az országbíró a jognak megfelelően döntsön Konth Miklóssal, az ország nádorával, megte-
kintve a leányegyed kiadásáról szóló okleveleket. D. Jaurini, f. V. p. S. Trinit., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 66 160. (Thaly cs. lt. 87.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, 

valamint vörös viaszú titkospecsét és másik kis visszazáró pecsét töredéke. 
Tá.: a 384. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Aykarednek, Kont. 
K.: HO. II. 116–118. (E. alapján.); HO. V. 142–143. (Tá. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
380. 1364. máj. 23. Nagyfalu 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Baranya megyei nemesek közössé-
gének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfalw falu mellett tartott közgyűlésén (congregacio 
generalis) Soklous-i Pál fia: Gyula mester előadta, hogy Chehy nevű birtokát, ami 
Bagutha-i Inota fia János fia: Miklósnál van zálogban, tőle ki akarja váltani a jog rendje 
szerint. Erre Miklós elismerve, hogy Gyula mester Chehy nevű birtoka nála van zálogban, 
bemutatott két oklevelet: 1) A Peechwarad-i monostor konventje 1361. ápr. 6-i (f. III. p. 
oct. Passce d., a. d. 1361.) nyílt oklevelét, miszerint színük előtt Soklos-i Péter fia néhai 
István mester özvegye: Anna nemes asszony elmondta, hogy a Baranya megyei, idegen 
kézen levő Chehy birtok ügyében úgy rendelkezett Bagatha-i Inutha fia: János mesterrel – 
akinek leánya Anna fiával: Imre mesterrel lett összeházasítva (subarrata) –, hogy amikor 
János mester Chehy birtokot a saját pénzén az idegen kezektől ki tudja váltani, akkor az ott 
levő népek v. jobbágyok által törvényesen fizetendő adó (collecta), az erdő jövedelmei és a 
Gyalmastov nevű halászóhelyek harmadát át kell adja Annának, a birtok hasznai kétharmadát, 
a bírságokat (birsagia) és az ajándékokat (munera) pedig János mester szedje be és birto-
kolja, ha pedig Anna v. a fia: Imre (aki szintén megjelent a konvent előtt és ezen elrende-
zéshez beleegyezését adta) Chehy birtokot a pécsi káptalan előtt ki tudják váltani a zálog-
összegért János mestertől, ő azt nekik vissza kell adja a joga teljességével. 2) A pécsi káptalan 
1361. ápr. 9-i (f. VI. an. quind.) nyílt oklevelét, miszerint színük előtt Soklous-i Péter fia: 
István özvegye: Anna és a fia: Imre megvallották, hogy Bagatha-i Inotha fia: János mester 
65 márkát (minden márkát 6 pensa-val számolva) adott nekik a Chehy nevű birtokuk kivál-
tására. Az oklevelek bemutatása után Gyula mester Chehy birtok kiváltására a 65 márkát 
kifizette a nádor előtt Inutha fia János fia: Miklósnak, aki Chehy birtokot Gyula mesternek 
minden haszonvétellel visszaadta. D. 4. die congregacionis nostre predicte, in loco 
antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5182. (NRA. 1510. 3.) Hátlapján pecsét körvonala. 
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381. 1364. máj. 23. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy a királynak és 
anyjának, a királynénak elpanaszolta Seffrid, a pannonhalmi (Sacermons Pannonie) Szt. 
Márton-monostor apátja, hogy néhai Miklós apát és a konvent a monostornak egykor [I.] 
Szt. László király által a zselici (Selyz) districtus-ban adományozott birtokait elcserélték 
Ders fiai: Péter és Miklós mesterek birtokaiért, a monostor jogának nagy sérelmére, ezért 
Lajos király (tájékozódni óhajtván e birtokcseréről és annak artikulusairól) írásban utasította 
a Simig-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember Ders fia: Miklós 
mestert, annak fiait és fivére: Péter fiait a birtokcseréről szóló okleveleikkel Seffrid apát 
ellenében idézze a királyi jelenlét elé 1361. máj. 1-jére (ad oct. Georgii, a. d. 1361.) további 
halasztás nélkül, hogy az ügyben a királytól a jog rendje szerint a kellő ítéletet elfogadják, 
majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. Ők a király parancsára Bun-i Márton fia: 
János királyi emberrel kiküldték tanúságul György klerikust, akik ápr. 13-án (f. III. p. 
quind. Passce d. tunc preteritas) Ders fia: Miklóst, a fiait: Györgyöt és Jánost és ezen Ders 
fia Péter fia: Mihályt a Chukona nevű birtokukon mondott okleveleikkel együtt máj. 1-jére 
Seffrid apát ellen a királyi jelenlét elé idézték. Onnan az alperesek oklevélbemutatása több 
halasztással (az országbíró perhalasztó, a felek által bemutatott oklevelei szerint) a bos-
nyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, 1363. szept. 10-re 
(ad quind. residencie exercitus regalis versus Boznenses moti et ad oct. regis Stephani in 
anno prox. transacto preteriti proclamate) lett halasztva, mikor is a bencés rendi Pál testvér 
Siffrid apát nevében annak ügyvédvalló levelével kérte az oklevelek bemutatását, mire 
Ders fia: Miklós (a fiai: György és János nevében is) és Péter fia: Mihály a maga és Ders 
nevében a Simig-i konvent ügyvédvalló levelével bemutatták az országbírónak Miklós 
néhai apát és a pannonhalmi Szt. Márton-monostor konventje 1328. febr. 17-én (a. d. 
1328., in die Cinerum) kiadott privilegiális oklevelét, miszerint Miklós apát és konventje a 
király (H) és a bárók beleegyezésével a Zselicben (in Selizio) fekvő Szentkereszt (villa S. 
Crucis) és Szentlászló (villa S. Ladislai regis) nevű birtokaikat a hozzájuk tartozó falvakkal 
és minden haszonvételükkel együtt, régi határaik alatt örökre elcserélték Ders fiaival: Péterrel 
és Miklóssal, valamint a Szt. Jakab-egyházzal (annak apátja: Balázs testvér akaratából és a 
konvent beleegyezésével) azok Győr megyei Maior és Minor Chechen, két Wyfalu, Fuhd, 
Theneu, Scekteneu és Markata, Veszprém megyei Scek, valamint Zala megyei Stephand 
nevű birtokaiért, azok haszonvételeivel (szántóföldek, rétek, erdők, szőlők, malmok, 
halászóhelyek, vámok, és az ezen birtokokon levő condicionarius emberek) együtt, régi 
határaik alatt, kölcsönös szavatosság vállalásával, úgy, hogy ha a felek valamelyike a birtok-
cserét visszavonná, a per kezdete előtt a bíró része nélküli 300 márka forgalomban levő 
dénárt fizessen a másik félnek (l. Anjou-oklt. XII. 73. szám). Ezután Pál testvér bemutatott 
két oklevelet: 1) Ders fiai: Péter és Miklós, valamint Balázs testvér, a zselici (Seliz) Szt. 
Jakab-egyház apátja és a konvent 1328. évi privilegiális oklevelét, miszerint Ders fiai és 
Balázs apát a Chechen, Fuhd, Wyfalu, Minor Chechen, Teneu, Scekteneu, Markata, Scek 
és Stephand nevű birtokaikat és azok haszonvételeit Miklós testvérnek, a pannonhalmi Szt. 
Márton-monostor apátjának és a konventjének adták cserébe azok Szentkereszt és Szent-
lászló nevű birtokaikért és tartozékaikért, azzal a megkötéssel, hogy ha a felek valamelyike 
a birtokcserét visszavonná, a per kezdete előtt a bíró része nélküli 300 márkát fizessen a 
másik félnek (l. Anjou-oklt. XII. 74. szám). 2) [I.] Lajos király gyűrűspecsétjével ellátott, 
1358. évi nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 681. szám), miszerint anyjával: a királynéval, 
valamint a főpapokkal és bárókkal érett megfontolást tartva királyi hatáskörrel érvénytelenítette 
a pannonhalmi monostor birtokainak, bevételeinek és javainak minden olyan cseréjét, 
eladását, zálogosítását, bérbeadását (infeudacio) és bármiféle elidegenítését, amiket bárki, 
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főleg Miklós és Vilmos apátok (Siffrid apát, a király káplánja közvetlen elődei) és a konvent 
a saját v. mások okleveleivel a monostor jogának sérelmére jogtalanul, a monostor kegyura: 
a király akarata és beleegyezése nélkül bárkinek tettek, és meghagyta, hogy az ezekről 
kiadott oklevelek attól fogva nem bírnak erővel, és bárhol bemutatják őket, érvénytelenek 
legyenek ezen királyi oklevéllel szemben. Mivel az alperesek által bemutatott oklevél szerint 
Miklós pannonhalmi apát és konventje a monostor mondott birtokait királyi beleegyezésből 
adta örökre cserébe Ders fiainak, ezért amikor az országbíró, ahogy hivatala megköveteli, 
megkérdezte Ders fia: Miklóst, Péter fia: Mihályt és Pál testvér képviselőt, hogy van-e a 
feleknek királyi kegylevelük, amivel az uralkodó a feleknek a birtokcsere elvégzéséhez 
beleegyezését adta, és azt be tudják-e mutatni, v. sem, mindannyian nemmel feleltek. Emiatt 
az országbíró a főpapokkal, bárókkal és az ország vele ítélkező nemeseivel meghagyta, 
hogy Seffrid apát a monostora perjelével és őrszerzetesével a monostorban a stallumában 
[1364.] jan. 8-án (oct. diei Strennarum) a győri káptalan tanúsága jelenlétében (akinek 
kiküldésére az országbíró más oklevelével kérte a káptalant) rendje státuszára, saját lelki-
ismeretére és hitére vallja meg, hogy azon oklevél, amivel a király Miklós apátnak és a 
konventjének beleegyezését adta a mondott birtokcseréhez, tudomásuk szerint nem volt és 
nincs most sem a monostorban v. náluk, és nem tudják, hol van, majd a felek a győri káptalan 
jelentését vigyék vissza az országbírónak jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.). Akkor megjelent 
egyrészről Pál testvér Siffrid apát nevében annak ügyvédvalló levelével, másrészről Miklós 
fia: Ders a maga, a többiek nevében pedig ezen Ders és Kozma fia: János a Simig-i konvent 
ügyvédvalló levelével, és bemutatták a győri káptalan jelentését az országbírónak, miszerint 
döntésének megfelelően Siffrid apát, Jakab testvér perjel és Péter testvér őrszerzetes a Szt. 
Márton-monostorban a stallumaikban v. a helyeiken rendjük státuszára, saját lelkiismeretükre 
és hitükre megvallották, hogy azon oklevél, amivel a király Miklós apátnak és konventjének 
beleegyezését adta a birtokcseréhez, tudomásuk szerint nem volt és nincs a monostorban és 
náluk, és nem tudják, hol van. Ezután Pál testvér azt mondta Seffrid apát nevében, hogy 
mivel a Miklós apát és a konvent, ill. Ders fiai közti birtokcsere királyi beleegyezés nélkül 
történt, emiatt az apát azt akarja, hogy a cserét vonják vissza, és a Szt. Márton-monostor 
elcserélt birtokait Ders fiai a monostornak és az apátnak adják vissza. Az országbíró ezért a 
főpapokkal, a bárókkal és az ország nemeseivel tanácsot tartva úgy döntött, hogy a mondott 
csere királyi beleegyezés nélkül nem történhetett volna meg, ezért a cserét visszavonta, 
úgy, hogy a felek a saját birtokaikat kapják vissza, emiatt írásban kérte a győri káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságaikat mindkét fél részére, akikkel a királyi emberek márc. 3-án (in 
domin. Letare) és a köv. napokon menjenek először Siffrid apát és monostora mondott, 
Ders fiai kezén levő birtokaira, és ezeket minden tartozékukkal iktassák az apátnak és 
konventjének örök birtoklásra, majd a köv. napokon menjenek Ders fiai nevezett, a monostornál 
levő birtokaira, és ezeket tartozékaikkal, vámokkal, condicionarius-okkal és más hasznokkal 
és bevételekkel iktassák Ders fia: Miklósnak, a fiainak és Péter fia: Mihálynak, valamint a 
zselici (Seliz) Szt. Jakab-[egyház] apátjának, a felek v. bárki más ellentmondása ellenére 
is.  Továbbá, mivel Miklós fia: Ders azt mondta az apja és fivérei nevében az országbírónak, 
hogy az apát és egyháza náluk levő birtokai sokkal lakottabbak, mint voltak, és bevételeikben 
gyarapodtak, ahhoz képest, amikor Miklós apát és a konvent nekik adták cserébe, az általuk a 
Szt. Márton-monostornak cserébe adott birtokok viszont nagyrészt leromlottak, bevételeik 
elapadtak, e birtokok erdőit kivágták, az egyik kőegyházuk pedig leromolva és tönkretéve 
van, emiatt magának, apjának és fivéreinek igazságot kért, ezért az országbíró meghagyta, 
hogy a királyi és káptalani emberek a birtokiktatás idején tudják meg erről az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére (oct. Georgii). És mivel jan. 13-án 
Ders fia: Miklós, a fia: János és Péter fia: Mihály 3 márka bírságot annak kétszeresével, 
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Ders fia: Miklós és János pedig még további kétszeres 3 márka bírság felét annak kétszeresével 
az országbírónak és a peres ellenfélnek a per kezdete előtt nem fizettek ki, bár kellett volna, 
ezért máj. 1-jén mindezeket kétszeresen rójják le, vagyis összesen 24 márkát, ti. Péter fia: 
Mihály 4 márkát, Miklós a fiával pedig 20 márkát. Máj. 1-jén Ders fia: Miklós, a fia: János 
és Péter fia: Mihály a 24 márka bírságot nem fizették ki, ezért az országbíró ennek kétszere-
sében marasztalta el őket, Pál testvér pedig Siffrid apát nevében annak ügyvédvalló levelével 
bemutatta a győri káptalan királynak szóló jelentését az iktatások megtörténtéről (l. 175. 

szám). Az országbíró ennek tartalmát újra összefoglalva Szentlászló (S. Ladislaus rex) és 
Szentkereszt birtokokat és tartozékaikat minden haszonvétellel Siffrid apátnak és a Szt. Márton-
monostornak, Istphand, Zeek, Chechun, Tuneu, Markata és Fuhd birtokokat pedig haszon-
vételeikkel együtt Ders fia: Miklósnak, annak fiainak, Ders fia Péter fia: Mihálynak és örö-
köseiknek, valamint a zselici (Seliz) Szt. Jakab-monostornak hagyja birtoklásra bírói hatás-
körénél fogva, más jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális okle-
velet bocsát ki az apátnak. D. in Wyssegrad, 23. die oct. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 484. 26. V. (Df. 207 282.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: P. II. 484–490. 
R.: Szerdahelyiek 437. 
 
 
382. [1364.] máj. 23. Avignon 
[V. Orbán pápa] Vilmos pécsi püspöknek: megtudta Péter firenzei püspök beszámolójából, 
hogy őt az apostoli szék rábízott feladataiban tanácsaival és kedvezésével segítette a csá-
szárnál, amit a pápa megköszön. D. Avinione, X. Kal. Jun., pápasága 2 évében. [1364.] 
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 331; F. IX/3. 435; Mon. Vat. Boh. III. 196. (ASV. Reg. Vat. Vol. 

246. fol. 193r-v. alapján.) 
 
 
383. [1364.] máj. 23. Avignon 
[V. Orbán pápa] [IV.] Károly római császárnak: a minap (nuper) Péter firenzei püspök a 
császártól visszatérve beszámolt azon (az egész keresztény népnek szerfelett hasznos) béke-
szerződésről, amit [I.] Lajos királlyal (U) és [IV.] Rudolf osztrák herceggel kötött, és amiről 
Károly is írt már, továbbá a császár felajánlásáról, hogy a pápát és a háborúktól sújtott 
római egyházat a mondott uralkodókkal fennálló viszály elmúltával világi karhatalommal 
segíti, és a pápát elkíséri Rómába (Urbs) v. Itália más részére. A pápa örül a békének, a 
felajánlásokat megköszöni, és bár elhatározta, hogy elmegy Rómába és Itália más részeire, 
de megfontolva e területek rossz állapotát, és hogy a kellő erődítésekkel még nem rendelkező 
Avignon városa a pápa távozása miatt veszélybe kerülhetne, továbbá figyelembe véve Toscana 
(partes Tuscie) veszélyeit, a császár ezen óhaját jelenleg nem tudja teljesíteni, és egyébként 
sem akarja őt ez ügyben fárasztani. D. Avinione, X. Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Raynaldus XXVI. 93; Mon. Vat. Boh. III. 196–197. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 

192r-193v. alapján.)  
R.: Reg Imp. VIII. 514; V. Orbán, LSC. 963. szám. 
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384. 1364. máj. 12. [! ∋: máj. 23–júl. 1. között] Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Pachal-i András fia: Benedek mester (Klára nemes 
asszony, Saar-i Bede fia István felesége, Ayka-i néhai István leánya nevében a Sexard-i 
konvent ügyvédvalló levelével) jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Ayka-i András fia János fiai: 
Tamás litteratus, Miklós, János és Pál ellenében bemutatta a veszprémi káptalan [1363.] 
nov. 1-jén (in fe. OO. SS. prox. preterito) kiadott, a király részére szóló (annak a káptalanhoz 
küldött parancslevelét átíró) jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza Klára keresetét. Eszerint a 
király Saar-i Bede fia: István hű szolgálataiért, továbbá Dénes erdélyi vajda, Miklós székely-
ispán (comes Siculorum) és Imre királyi lovászmester István érdekében előadott kérésére 
István feleségét: Klára nemes asszonyt, Ayka-i néhai István leányát ezen apja Wesprim 
megyei Ayka és Aykarennek birtokokban és az országban bárhol máshol levő összes birtok-
jogaiban királyi teljhatalomból és speciális kegyből valós és törvényes örökössé tette, 
óhajtván, hogy Klára ezen atyai birtokrészekbe és -jogokba királyi rendelkezésből, kegyből 
és adományból mint István férfiörököse (ad instar filii seu heredis masculini) jusson örök 
(in heredum utriusque sexus per heredes) birtoklásra, ha Klára néhai apjának nincs élő fia 
v. fivére (uterinus frater) v. unokaöccse (filius fratris carnalis), aki le tud származni István 
ezen birtokjogaiba, lege regni sui consuetudinaria que huic iuri et gracie repugnari videtur 
non obstante, ezért az uralkodó utasította a veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akinek jelenlétében a királyi ember Ayka-i István birtokjogait a szomszédok összehívásával 
régi határaik mentén bejárva iktassa Klárának a mondott jogcímen, ha nincs ellentmondás; 
az esetleges ellentmondókat idézze meg Klára ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak; ennek megfelelően a káptalan István fia: László királyi 
emberrel kiküldte tanúságul kanonoktársát: István mestert, akik amikor okt. 30-án (f. II. an. 
OO. SS.) a mondott birtokrészeket az említett jogcímen Klárának iktatni akarták, másik 
Ayka-i András fia János fia: Tamás litteratus a maga és fivérei (frater carnalis): Miklós, 
János és Pál nevében néhai Ayka-i István e birtokrészei Klárának és másoknak történő 
iktatásának ellentmondtak, ezért János ezen fiait Ayka és Aykarednuk birtokrészeken nov. 
18-ra (oct. Martini) megidézték Klára ellenében a királyi jelenlét elé (l. Anjou-oklt. XLVII. 

535. szám). Majd Benedek képviselő a tilalmazás okát akarta tudni János fiaitól, mire Tamás 
litteratus a maga és fivérei nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével azt felelte, 
hogy ők azért tilalmaztak, mivel apjuk: János és az asszony apja: István frater patruelis-ek 
voltak, birtokaikat nem osztották fel, Klára jogait pedig, amik őt az atyai birtokokból illetik, 
neki az ország szokása szerint kifizették, erről okleveleik vannak, amiket az országbíró 
által kijelölendő későbbi időpontban bemutatnak. Ezért István comes a bárókkal és az ország 
vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy János fiai vonatkozó okleveleiket máj. 1-jén 
(oct. Georgii) [!] mutassák be színe előtt az asszony ellenében, amik alapján döntést hoz a 
felek között a jog rendje szerint. Máj. 1-jén [!] megjelent Bede fia: István a felesége nevében 
a Sexard-i konvent ügyvédvalló levelével, ill. János fiai: Tamás litteratus, Miklós és Pál a 
maguk és fivérük: János nevében, és István bemutatta a király titkospecsétes, máj. 23-án (f. 
V. p. fe. S. Trinit. prox. preteritum) kiadott, az országbírónak szóló zárt parancslevelét (l. 
379. szám). Ezután, amikor az országbíró kérte János fiait okleveleik bemutatására, és a 
főpapokkal és bárókkal a királyi parancsnak megfelelően döntést akart hozni, a felek kérték a 
megegyezés lehetőségét tőle, amit megkapva később megjelentek egyrészről Bede fia: 
István a felesége: Klára nevében a Sexard-i konvent ügyvédvalló levelével, másrészről 
János fiai: Tamás, Miklós és Pál a maguk és ügyvédvalló levél nélkül fivérük: János nevében 
(akinek terhét és büntetését magukra vállalták, ha az alábbiakat nem tartaná meg), és 
elmondták, hogy fogott nemes bírók közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy Ayka és 
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Aykarennek birtokokat, ti. mind János fiai, mind Klára apja: István birtokrészeit először 2 
egyenlő részre osztják, majd az egyik felet 4 részre, és azokból 3 részt a Boymolun nevű 
működő malom felével és a Sykemolna (dict.) másik malom helyével Klárának és leszár-
mazottainak iktatnak örök birtoklásra, a birtokok maradék fele és a másik fél rész negyede 
pedig minden haszonvétellel János fiaié marad, úgy, hogy Klára a fél rész háromnegyedéből 
annak harmada felét, valamint két jobbágytelek-helyet (az egyiket Ayka-n, a másikat 
Rennek-en) János fiainak adja át. Mivel a Renuk birtokról kiadott oklevelek János fiainál 
vannak, ők ezeket be kell mutassák az asszony és leszármazottai érdekében, ha szükséges. 
Ha a felek valamelyike mindezt részben v. egészben nem tartja be, a per kezdete előtt kifize-
tendő, bíró része nélküli 10 márkában marasztalják el. Mivel ezen birtokosztályhoz és 
-iktatáshoz szükséges kiküldeni a királyi és káptalani embereket, ezért az országbíró kéri a 
veszprémi káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében Benedek mester 
litteratus v. Polgar-i Zeuke (dict.) Miklós v. Wrs-i Myske fia: Pál (Klára részére), ill. 
Bekas-i Pál fia: Miklós v. Pechel-i Almus fia: Miklós v. Ayka fia: András v. Beche-i Máté 
v. Ayka-i Alap fia: István (János fiai részére) királyi emberek júl. 1-jén (oct. Johannis 
Bapt.) és más alkalmas napokon Ayka és Rennek birtokokra menve a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében mindezt a megegyezésben foglaltaknak megfelelően végezzék 
el a jog rendje szerint, majd a káptalan okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a királynak tegyen 
jelentést. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1364. A felek az országbírót 
ugyanakkor kell a békebírsággal közösen kiengeszteljék. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 66 159. (Thaly cs. lt. 89.) Hátlapján azonos (Sar névalakkal) és újkori kéztől 

tárgymegjelölések. Zárópecsétre utaló bevágások. 
K.: HO. V. 139–146. 
Megj.: Mivel a király titkospecsétes parancslevele máj. 23-án kelt, a szövegben szereplő 

máj. 1-jei bírósági dátum téves. Viszont jelen forrás napi dátuma ehhez van kötve, így 
az nem állapítható meg pontosan, csak annyi, hogy máj. 23. után, de még júl. 1. előtt 
kelt (l. 539. szám).  

 
 
385. 1364. máj. 24. 
Konth Miklós nádor (H) 1364. máj. 24-én, a Barania megyei nemesek közösségének máj. 
20-án (f. II. p. S. Trinit., a. d. 1364.) Nogfalu falu mellett tartott közgyűlése 5. napján ki-
adott nyílt oklevele szerint színe előtt a közgyűlésen egyrészről Mosgow-i János fia: Domokos 
a maga és a törvényes kort még el nem ért gyermek (puer) fiai: István és Jakab nevében 
ügyvédvalló levél nélkül, másrészről Mosgow-i Imre fia: Péter megvallották, hogy Domokos 
a Tynodi birtokon levő részét minden haszonvétellel Péternek és örököseinek adta, míg 
Péter a Mosgow-on levő birtokrészét adta cserébe minden haszonvétellel Domokosnak és 
fiainak.  
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. okt. 21. Dl. 41 989. (Múz. Ta. Jankovich.) 
K.: F. IX/6. 194. (Tá.-ban, 1365. évvel) 
 
 
386. 1364. máj. 24. 
A győri káptalan előtt Jakab testvér, a pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-
monostor perjele Siffrid apát és a konvent nevében tiltakozott, hogy miként megtudták, a 
Komárom (Kamariensis) megyei Nezmel birtok – ahová Márk fia: István hatalma által 
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átkerült és most beszedetik az a vám, amit egykor Fiwzektu faluban volt szokás a monos-
tornak beszedni okleveleik erejével –  fele Jakus comes-hez, Pozsony város bírójához, a 
feleségéhez és gyerekeihez háramlott. Hogy emiatt e vámban a monostor jogait ne érje 
sérelem, Jacus comes-t, a feleségét és gyerekeiket a vám elfoglalásától és az abba való 
bemeneteltől (se intromissione) Jakab tilalmazta az ország szokása szerint. D. 2. die 
Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 485. 2. P. (Df. 207 283.) Foltos.  
K.: P. II. 490–491.  
 
 
387. 1364. máj. 24. 
Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán 1364. máj. 24-én (2. die Corporis Christi, a. 
eiusdem 1364.) kiadott oklevele, ami átírta a pécsi káptalan 1324. ápr. 6-án kelt oklevelét 
(l. Anjou-oklt. VIII. 165. szám). 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1384. júl. 19. Dl. 269. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. 

Buda. 4. 20.) 
 
 
388. 1364. máj. 25. Nagyfalu 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor a király őt a gonosztevők és 
fosztogatók megsokasodása miatt Magyaro. (Hungarie regnum) megyéibe küldte közgyű-
lések tartására királyi hatáskörrel és nádori hivatalának megfelelően, ő a Baranya megyei 
nemesek és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberek közösségének a tolvajok és rablók 
lecsendesítésére, a gonosztevők kiirtására és a kérelmezők igazságszolgáltatására máj. 20-án 
(f. II. p. S. Trinit.) Nogfalw falu mellett közgyűlést tartott, ahol kérésére a nemesek közös-
sége kijelölte Sag-i Leukus-t, Byle-i Bekus-t, Suclous-i Pál fia: Gyulát, János fia: Ponya-t, 
Palfalwa-i Pál fia: Miklóst, Chukma-i Pál fia: Jánost, Wylliam-i Pál fia: Mártont, Bol-i 
István fia: Andrást, Bergend-i Dusa (dict.) Pált, Radauan-i Denk-et, Beke fia: Leonthynus-t 
és Palyna-i János fia: Reynold-ot esküdt ülnököknek, akik, valamint Demeter vicecomes, 
Almas-i Miklós, Gurgws-i Illés fia: Fülöp, Sylleud-i Domokos és Nempty-i István fia: Pál 
szolgabírók a kereszt fáját megérintve esküt tettek hitükre és a Szent Koronára arról, hogy 
az igazságot mindenkinek megőrzik, azt nem nyomják el, a hamisságot nem hagyják jóvá 
és minden gonosztevőt megneveznek. Majd tanácsot tartva maguk között, registrum-ukban 
nyilvános tolvajoknak, rablóknak és megrögzött gonosztevőknek nyilvánították István 
fiait: Benedeket és Miklóst, Lyppow-i nemeseket, Péter fia: Domokos Lyppow-i nemest, 
Gergely fia: János Herend-i nemest, Tot (dict.) Gyure-t, Deyka fia: Benedeket, Peterke fia: 
Jánost, János fia: Kele-t, Nagy (Magnus) Istvánt és Dubra fia: Miklóst, valamint Zeuke 
(dict.) Pál fia: Jánost, akik kóborlók (latitantes), Balázs fia: Imre Parlag-i nemest, Kereu 
(dict.) Pál fia: Imrét és Leuches (dict.) Jánost, akik kóborlók (divagantes), a Wyllio birtokon 
lakó Chene fia: Pétert, Fülöp fia: Lászlót, Lőrinc fia: Fábiánt és Betlen-t, akik kóborlók, 
Nemus (dict.) Kozmát, aki a közgyűlés kihirdetése után távozott Mykch néhai bán fia: 
István mester Harkan nevű birtokáról és most Pál fia: Miklós Ozyuagh nevű birtokán lakik, 
Farkas fia: Damjánt, Solum (dict.) Péter fia: Farkas (dict.) Jánost, Wulchyn fia: Istvánt, Tót 
(Sclavus) Pétert, a fiait: Kosa-t és Jánost, Tót (Sclavus) Jánost, a fiát: Denke-t és Fekete 
(Niger) Gergelyt, akik kóborlók, Balázs fia: István Kathatfalwa-i nemest, András fia: Mihály 
kóborlót, Zagyurwagou (dict.) Pált, más néven Fületlen Pált (Filetlenpal), aki Suclows-i 
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Péter fia: László birtokrészén lakik, Wrdungh (dict.) Jánost, Wrdungh (dict.) Bene-t, 
Wezeruelchyn-t és Bugyak (dict.) Tamást, akik kóborlók, Geuche (dict.) Gergelyt és Butka 
(dict.) Pétert, akik kóborlók, valamint a Wyllio birtokon lakó Crisius fia: Györgyöt. Ezen 
levelesítettek (proscripti) a közgyűlésen nem jelentek meg, tudván, hogy bűnösök, ezért a 
nádor a szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel együtt őket fő- és birtokvesztésre (in capitali 
sentencia et ammissione omnium possessionum proprietatum et bonorum suorum) ítéli 
jelen oklevelével, és hogy e gonosztevők száma ne gyarapodjon, hanem az országból teljesen 
kitépessenek, meghagyja, hogy akár a várak területein és a városokban, akár a szabad királyi 
és királynéi falvakban és a nemesek birtokain ezen gonosztevőket bárki megtalálja, őket 
halállal sújthatja, felakaszthatja, vagyonukat és javaikat elveheti és magának megtarthatja, 
és ellenében emiatt a levelesítettek rokonai és generacio-i közül soha senki nem kezdhet 
pert. Amely nemes v. más helyzetű ember pedig menedéket (hospitalitas) nyújt e levelesített 
gonosztevőknek, azok büntetése sújtsa. A szolgabírók tanúsítják, hogy a nádor ezen köz-
gyűlésén jelen voltak, mindezt a nádorral közös egyetértéssel rendelték el és mindennek 
tanúbizonyságául pecsétjeiket helyezik a nádor pecsétje mellé. D. 6. die congregacionis 
nostre prenotate, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 324. (Zichy cs. zsélyi lt. 198. 10.) Hátlapján 5 pecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 236–238. 
 
 
389. 1364. máj. 25. Nagyfalu 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Baranya megyei nemesek közössé-
gének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfalu falu mellett tartott közgyűlésén (congregacio 
generalis) Soklos-i Pál fia: Gyula mester előadta, hogy apja: Pál Kouachhyda birtok felét, 
valamint az ottani faluban szedni szokott vám felét szentmártoni (S. Martinus) Miklós fia: 
Péternek elzálogosította 21 márka dénárért (minden márkát 6 pensa-val számolva), és most 
Péter halálával annak fiától: Györgytől ő ezeket vissza akarja szerezni. Erre György azt 
mondta, hogy a nevezett pénzösszegért a birtok- és a vámfelet kész visszaadni Gyula mesternek, 
aki ezután a 21 márkát a nádor előtt kifizette Miklós fia Péter fia: Györgynek, ő pedig e 
birtok- és vámfelet Gyula mesternek visszaadta teljes joggal és a 21 márka ügyében nyugtatta. 
D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5318. (NRA. 1510. 4.) Hátlapján középkori kezektől (Kawashyda, ill. Kawazhida 

névalakkal) tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékes nyoma. 
 
 
390. 1364. máj. 25. Nagyfalu 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Baranya megyei nemesek közössé-
gének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfolu falu mellett tartott közgyűlésén Balasee fia: 
Simon (Tyteus fia: László mester és Vezzos fia: János mester nevében a Pechwarad-i kon-
vent ügyvédvalló levelével) tiltakozott, hogy a pécsi káptalan Merse-i jobbágyai és 
Hercheg (dict.) Péter fia: Péter mester Danoch-i jobbágyai a László és János mesterek 
Geetmonostora nevű birtokához tartozó földeket hatalmaskodva használják, ezért e jobbá-
gyokat ezen földek hasznainak további beszedésétől Simon tilalmazta. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 87 390. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 259.) Papír. Hátlapján azonos 
kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 

 
 
391. 1364. máj. 25. Nagyfalu 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Baranya megyei nemesek közössé-
gének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfolu falu mellett tartott közgyűlésén egyrészről 
Zenthcosmadamyan-i Lanchretus fia Beke fiai: Leonthyus és Antimius mesterek a maguk, 
ill. utóbbi a fia: György nevében is (akinek terhét és bírságát magára vállalta, ha jelen 
megegyezést nem tartaná meg) ügyvédvalló levél nélkül, másrészről Borsylesse-i Demeter 
fiai: István és Miklós a maguk, fivérük: Gergely nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló 
levelével, másik fivérük: Sebestyén nevében pedig (akinek terhét magukra vállalták, ha 
jelen elrendezésben nem maradna meg) ügyvédvalló levél nélkül, valamint Demeter ezen 
fiai anyja: Erzsébet, leánytestvérük (soror): Anna és ezen Miklós felesége: Margit nemes 
asszonyok megvallották, hogy fogott nemes bírók elrendezésével minden, eddig egymás 
között létrejött perük, káruk és gonosztett ügyében egymást kölcsönösen nyugtatták, ezen 
felül Leontyus, Antimyus ~ Antemius és utóbbi fia: György visszaadták Demeter fiai 
Borsylesse birtokon levő birtokrészeit  Demeter fiainak: Istvánnak, Miklósnak, Gergelynek 
és Sebestyénnek és örököseiknek, semmiféle jogot v. tulajdont maguknak és leszármazot-
taiknak ezekben meg nem tartva, hanem mindenezt Demeter fiaira ruházva. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 5. 7. 1. (Df. 208 561.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
1364. [! ∋: 1365.] máj. 25. Visegrád 
Bebek István országbíró ítéletlevele. D. in Wyssegrad, 25. die oct. Georgii, a. d. 1364. [! ∋: 1365.]  
 
E.: Dl. 70 556. (Kölcsey cs. lt. 9.) 
R.: Borsa I., LK. 1946. 58. (az évtévesztés indoklásával) 
 
 
392. 1364. máj. 25. Kálló  
László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Semien-i Lengel 
(dict.) Leukus mester elmondta, hogy azt hallotta, miszerint Balug (dict.) János, Kallou-i 
Simon fia: Péter mester szerviense és jobbágya azzal fenyegetőzött, hogy ha valaki beköl-
tözne a néhai Fanchika (dict.) Tamás fia: Pál házába, felgyújtja azt, pedig e ház nem illeti 
meg Jánost, hanem csak ezen Pál frater-ét: Dyak (dict.) Pétert és ezen Pál fiát. D. in 
Kallou, sab. p. oct. Pent., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 029. (Kállay cs. lt. 1300. 1429.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Bolug névalakkal), valamint 3 zárópecsét maradványa.  
R.: Kállay 1508. szám; Piti F., Szabolcs m. 601. szám. 
 
 
393. 1364. máj. 25. Kálló  
László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt megjelent egyrészről 
Gechy (dict.) Péter fia: László, másrészről Semien-i Lengel (dict.) János fia: Ábrahám 
mester, a váradi egyház kanonoka a maga és fivére (frater uterinus): Leukus mester nevében, 
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és előbbi elmondta, hogy azon perben, amit ő fentiek előtt a néhai Byri-i Tamás mester, 
utóbbiak patruus-a adóssága ügyében akart indítani királyi oklevél szerint utóbbiak ellenében, 
fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Leukus és Ábrahám fizetnek az 
adósságokért 3 forintot. László szavatosságot vállalt feléjük ez ügyben, amit ha nem teljesítene, 
marasztalják el. D. in Kallow, sab. p. Corporis Christi, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 030. (Kállay cs. lt. 1300. 1441.) Papír. Hátlapján 3 zárópecsét maradványa.  
R.: Kállay 1507. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 262; Piti F., Szabolcs m. 602. szám. 
 
 
394. 1364. máj. 25. Visegrád 
[Vilmos] királyi kápolnaispán 1364. máj. 25-én (sab. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1364.) 
Vyssegrad-on kiadott oklevele szerint megjelent előtte egyrészről Butka-i Miklós fia: Pál a 
fiaival: Istvánnal, Jánossal és Andrással, többi fiai: László és Péter nevében pedig a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével, másrészről ue. Miklós fia: Kis (Parvus) Miklós, vagyis Pál 
fivére (frater uterinus), és Miklós megvallotta, hogy a feje és birtokai megváltásáért kifizeti 
Pál fiainak, amit 8 fogott (a felek által egyenlő számban kiválasztott) bíró az oklevélben 
szereplő birtokosztály idején eldönt, s ha ezt nem tenné, akkor a bírói rész nélkül a per 
kezdete előtt kifizetendő 50 márkában marasztalják el Pál fiai ellenében. Ha a fogott bírók 
akkor Miklós főváltságáról (redempcio capitis) és birtokai megváltásáról nem tudnak döntést 
hozni, az ügyet bírság nélkül a királyi kúriába kell áttenniük a bárók döntésére. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. okt. 17. Dl. 66 822. (Dessewffy cs. margonyai lt. 41.) 
 
 
395. 1364. máj. 26. Nagyfalu 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Baranya megyei nemesek közössé-
gének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfalw falu mellett tartott közgyűlésén Balese fia: 
Simon – néhai Teuteus mester fia: László mester famulus-a és képviselője a fehérvári (Alba) 
Szt. István király-egyház keresztesei konventjének ügyvédvalló levelével ezen ura nevében 
– elmondta, hogy László mester a tavalyi évi, bosnyákok (Boznenses) elleni hadra királyi 
pénzzel bírt, amiből 40 forintot (minden forintot 100 dénárral számolva) és a méneséből 
egy csikót adott Baxa-i Bálint fia: Lászlónak, aki vele kellett volna menjen a seregbe, de ő 
ezt elutasította, a 40 forintot és a csikót viszont megtartotta magának, és ezeket László 
mester vissza akarja kapni tőle. Erre Baxa-i László azt felelte: igaz, hogy ő László mester 
famulus-a, de amit tőle a szolgálataiért kapott, azt ő neki megszolgálta. Mindezek alapján a 
nádor a megye vicecomes-ével, szolgabíróival és esküdt ülnökeivel meghagyta, hogy László 
mester önmagával együtt 9 nemessel aug. 27-én (oct. regis Stephani) a Pechwarad-i konvent 
előtt tegyen le esküt arról, hogy ő Lászlónak 40 forintot és egy ezévi [!] csikót adott fizetségül 
(pro stipendio), de László ezeket meg nem szolgálva távozott tőle, majd a felek a konvent 
jelentését szept. 3-án (8. die) vigyék el a nádornak. D. 7. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 325. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 433.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. 
K.: Z. III. 238–239. 
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396. 1364. máj. 26. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon oklevélbemutatást, amivel 
korábbi perhalasztó oklevele szerint az abban foglalt ügyekben Varkun-i János fiai: Omode 
és István felperesek (akik nevében Andych jelent meg a Symig-i konvent ügyvédvalló 
levelével), ill. János fia: László, Pál fia: Miklós és Márk fia: János, Eghazaskarcha-i alperesek 
máj. 19-én (oct. Penth.) tartoztak színe előtt, a felek akaratából nov. 8-ra (oct. OO. SS.) 
halasztja el. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 48 586. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 77.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
397. 1364. máj. 26. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi (partes Transsilvane) neme-
seknek, székelyeknek, szászoknak és más, bármiféle helyzetű, állapotú és előmenetelű 
embereknek [1363.] nov. 8-án (f. IV. an. Martini prox. preterita) Tordán tartott közgyűlésén 
István néhai bán fia: Dénes mester és Lusunch-i Deseu fia: László mester előadták, hogy 
ők osztályt akarnak unokatestvéreiktől (frater patruelis), Regun-i Dénes fia Tamás fiaitól: 
István és Tamás mesterektől a Mentew nevű várból, Warallya, (a Kuesd caput-jánál levő) 
Vyfalu, Zenthmihaltelke, a Zomus melletti Wruzmezew, Burligeth és Danpataka birtokokból, 
és a Lapus-on szedni szokott vámból. Erre Kucheth-i Jakab (István mester nevében) és Lyd 
(dict.) Miklós (Tamás mester nevében) a Lelez-i konvent ügyvédvalló leveleivel azt felelték, 
hogy ha Dénes és László e várat és birtokokat a maguk joga nevében vissza tudják szerezni 
(recapere), ezeken Tamás fiai készek velül megosztozni. Erre Dénes és László azt mondták, 
hogy mindezeket nem kell visszaszerezniük, mivel unokatestvéreik: István és Tamás kezén 
vannak, és ők az osztály ügyében választ kell adjanak. A közgyűlésen jelenlevő erdélyi 
nemesek egyöntetűen szükségesnek tartották, hogy Dénes és László visszaszerezzék e 
várat és birtokokat, amikből osztályt akarnak, mire Dénes és László kérték a vajdát, hogy a 
per tárgyalását a királyi kúriába küldje át, ezért a vajda, bár döntést tudott volna hozni a 
felek között, de nehogy azt bárki bármikor is semmibe tudja venni, a pert [1364.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d.) a királyi kúriába halasztotta, azzal, hogy a felek állításairól az ország báróival 
fog dönteni a jog rendje szerint. A kitűzött napon, amikor a vajda az ország báróival a királyi 
kúriában bíróságán ülésezett, megjelent előtte egyrészről István néhai bán fia: Dénes mester, 
Deseu fia: László nevében pedig Péter fia: Pál a vajda ügyvédvalló levelével, másrészről 
Tamás fia: Tamás mester, István mester nevében pedig famulus-a: Batow a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével, és igazságot kértek. Mivel a vajdának és a báróknak úgy tűnt, hogy 
a birtokosztály ügyében Tamás fiai: István és Tamás a vár és a mondott birtokok vissza-
szerzése nélkül is osztozniuk kell unokatestvéreikkel: Dénes és László mesterekkel, ezért a 
felek kérésére a vajda a pert máj. 19-re (oct. Pent.) halasztotta el a királyi kúriába. Akkor 
megjelent előtte Dénes mester személyesen, László nevében pedig Chupur (dict.) István a 
Leles-i konvent ügyvédvalló levelével, akiknek Galsa-i László és Batow (Tamás és István 
nevében királyi ügyvédvalló levelekkel) azt mondták, hogy Tamásnak és Istvánnak a várról 
és e birtokokról okleveleik vannak az egyrészről ezen István bán és Deseu mester (Dénes 
és László apjai), másrészről Tamás mester (Tamás és István apja) közötti egykori osztályról 
és a mondott vámról, amiket a vajda által kijelölendő későbbi időpontban bemutatnak, ezért a 
vajda meghagyta, hogy Tamás és István ezen okleveleiket nov. 18-án (oct. Martini) mutassák 
be színe előtt Dénes és László ellenében. D. in Vysegrad, 8. die oct. Penth., a. d. 1364. 
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E.: Dl. 41 574. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymeg-
jelölések, valamint zárópecsét körvonala. 

K.: Bánffy I. 247–249; Doc. Rom. Hist. XII. 262–265. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 284. szám. 
 
 
398. 1364. máj. 26. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt egyrészről 
Zudor (dict.) Péter királyi pohárnokmester és fivére: Mihály a maguk és fivéreik (frater 
uterinus): István, Simon, György, János és Imre nevében királyi ügyvédvalló levéllel, másrészről 
Paly-i Mihály fia: Péter a maga és fivérei: György és Miklós nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével elmondták, hogy az alábbi örök cserét tették, kölcsönös szavatosság 
vállalásával a maguk és utódaik nevében: Mihály fiai a Zathmar megyei Paly-n levő örök-
jogú birtokrészeiket minden tartozékkal Zudar (dict.) Péter mesternek, fivéreinek és örökö-
seiknek adták, viszonzásul Péter és fivérei a Zathmar megyei Banhaza nevű birtokukat 
minden tartozékkal Péternek, fivéreinek és örököseiknek adták, kölcsönösen semmiféle 
jogot és tulajdont maguknak és leszármazottaiknak mostantól meg nem tartva az átadott 
birtokban, hanem mindezeket a másik félre és örököseike ruházták abban. Mihály fia: Péter 
kötelezte magát és fivéreit, hogy aug. 1-jén (oct. Jacobi) megjelennek az egri káptalan 
előtt, mindezt megvallják és a káptalan oklevelével megerősítik, s ha ezt nem teszik, a per 
kezdete előtt kifizetendő 50 márkában marasztalják el őket a bíró része nélkül. D. in 
Wysegrad, oct. S. Trinit., a. d. 1364. 
 
Á.: a 605. számú oklevélben.  
 
 
399. 1364. máj. 26. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelentek 
egyrészről Zudar (dict.) Péter királyi pohárnokmester és fivére: Mihály a maguk és fivéreik 
(frater uterinus): István, Simon, György, János és Imre nevében királyi ügyvédvalló levéllel, 
másrészről Endus-i Magyar (dict.) Dénes fiai: László és Dénes, és utóbbiak elmondták, 
hogy a Zathmar megyei Paly nevű vásárolt birtokukat 300 budai nehéz súlyú márkáért 
eladták Péter mesternek és fivéreinek, semmiféle jogot és tulajdont maguknak és leszárma-
zottaiknak mostantól meg nem tartva abban, hanem mindezeket Péterre és fivéreire ruházták. 
Dénes fiai kötelezték magukat, hogy aug. 1-jén (oct. Jacobi) megjelennek az egri káptalan 
előtt, minderről Péternek és fivéreinek kiadatják a káptalan oklevelét, s ha ezt nem teszik, 
patvarkodás büntetése sújtsa őket. D. in Wysegrad, domin. p. Corporis Christi, a. d. 1364. 
 
Á.: a 606. számú oklevélben. 
 
 
400. 1364. máj. 26. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt egyrészről 
Cherne-i Gergely fia: Dénes litteratus a maga és fivérei (uterinus frater): Demeter és László 
nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, másrészről Kerekes (dict.) Antal az ura, 
Kystarkan-i Tamás fia: Domokos nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével elmondták, 
hogy azon perben, amit Domokos Cherne birtok ügyében visel Gergely fiai ellen, fogott 
nemes bírók döntésének vetik alá magukat, úgy, hogy amit a nádornak a Zemlin megyei 
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nemesek közössége részére legközelebb tartandó közgyűlésén – v. [ha] azt megtartani 
elhanyagolná (negligeret), akkor okt. 13-án (quind. Mychaelis similiter prox. nunc 
venturis) – a fogott bírók a felek előadásait meghallgatva és Cherne birtokról szóló okleve-
leiket megtekintve döntenek, azt ők el kell fogadják, s ha valamelyik fél ezt nem teszi, 
mint hitszegőt (fractor fidei) marasztalják el. D. in Vyssegrad, 4. die Corporis Christi, a. 
eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 20. (Df. 219 518.) Hátlapján azonos kéz-

től tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
401. [1364.] máj. 26. Avignon 
[V.] Orbán pápa Gordua-i Gergely [fia:] Miklósnak a pécsi egyházmegyei Posaga-i Szt. 
Péter-egyház kanonokságát adja a kanonoki jog teljességével, és ott neki üres v. megürese-
dő, a pécsi püspök adományozásához tartozó prebendát rezervál, intve a püspököt, hogy 
arról ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani 
meghatározott száma és ezen egyház statutum-ai és szokásai ellenére is. D. Avinione, VII. 
Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.] A Gotho-i Szűz Mária-monostor és a pécsi egyház-
megyei Rudina-i Szt. Mihály-monostor apátjának: Miklóst fogadtassák kanonokká ezen 
egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban, helyet a káptalanban a kanonoki jog 
teljességével, a prebendát minden joggal és tartozékkal adják át Miklósnak, vezessék be őt 
ezek tulajdonába, a jövedelmeiből és bevételeiből részeltessék. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. 416r-v. (Df. 289 772.) 
R.: V. Orbán, LC. 10121. szám. 
 
 
402. [1364.] máj. 26. Avignon 
[V.] Orbán pápa utasítja János orvietoi (Urbeventanus) püspököt, római (Urbs) vikáriusát, 
hogy adja át az ágostonos remete rendi Buda-i Henriknek azt a római penitenciarius tiszt-
séget (officium), ami megüresedett a ferences rendi Stringonium-i [!] János halálával. D. 
Avenione, VII. Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 9517. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 156. fol. 236r. alapján.); V. Orbán, 

LSC. 968. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246., fol. 194v. alapján, Sterigonium névalakkal.) 
 
 
403. [1364. máj. 27. előtt]  
Bebeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója ítéletlevele az egyrészről Mehes-i 
Gerew fia Miklós fia: László és felesége, néhai Hydegwyz-i Ders leánya: Katalin, felperesek, 
másrészről Ákos fiai: Tamás és Mihály, valamint Vizlow ~ Vyzlow fiai: Salamon és Dauit 
között Bolya birtokért folyt perben: jan. 13-án (oct. Epiph. d.) Mehes-i Gerew fia Miklós 
fia: László a felesége: Katalin, néhai Hydegviz-i Ders comes leánya nevében is bemutatta 
Péter erdélyi alvajdának Ákos fiai: Tamás és Mihály, valamint Wizlow ~ Vizlow fiai: 
Salamon és Dauit ellenében az erdélyi káptalan jelentését, miszerint oklevelének megfelelően –  
küldjék ki tanúságukat, akivel speciális alvajdai megbízottja (de curia nostra specialiter 
transmissus): Beld-i Jakab iktassa Mehes-i Gerew fia Miklós fia: Lászlót és feleségét: 
Katalint, Hydegviz-i néhai Ders comes leányát a Fehér megyei Bolya birtokba és tartozé-
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kaiba, valamint Ders Erdélyben lévő egyéb birtokaiba, mivel ezek [I.] Lajos király 1363. 
júl. 19-i titkospecsétes fiúsító oklevele szerint (l. Anjou-oklt. XLVII. 324. szám) örökjogon 
Katalint illetik, az esetleges ellentmondókat pedig idézze színe elé [1364.] jan. 13-ra – 
Beld-i Jakab alvajdai ember a káptalani tanúsága: Lőrinc Saros-i rector, János prépost káplánja 
jelenlétében jan. 3-án (f. IV. an. Epiph. d.) iktatni akarta Gerew fia Miklós fia: Lászlót és 
feleségét: [Katalint] Bolya birtokba és tartozékaiba, de ennek Ákos fiai: Tamás és Mihály, 
valamint Vizlo fiai: Salamon és Dauit ellentmondtak, ezért őket jan. 13-ra az alvajda elé 
idézte. Erre Mihalfalwa-i Bako (Ákos fiai nevében), Salamon és Dauit pedig személyesen 
azt mondták, hogy Bolya birtokhoz való jogukat oklevelekkel tudják bizonyítani, és ezt az 
alvajda a vele bíráskodó nemesekkel márc. 6-ra (oct. medii Quadr.) tűzte ki, kijelentve, 
hogy az iktatás nem szenvedhet halasztást, mivel Katalin asszony a király kegyéből fiúként 
örökli apja birtokait. A kijelölt napon Ákos fia: Tamás képviselője: Mihalchfalwa-i 
Bakow, ue. Ákos fia: Mihály, valamint Vizlow fiai: Salamon és Dauit bemutatták Salamon 
mester tordai főesperes, [András] volt erdélyi püspök vikáriusa 13[5]3. máj. 18-án (4. die 
oct. quind. Georgii mart.) és [1353.] júl. 4-én (4. die oct. Nat. Johannis Bapt.) kiadott nyílt 
oklevelét arról, hogy Vizlow és Ákos 12-12 márka ezüstöt fizettek Gerew fia Miklós fia 
László feleségének: Katalinnak, néhai Ders comes leányának az őt illető leánynegyed, 
valamint anyja: Orsolya hitbére és jegyajándéka címén a férjének és képviselőjének: Lászlónak. 
Mivel mindez azt megelőzően történt, hogy a király mondott oklevelével minden atyai 
birtokban, főleg Bolya birtokban fiúsította Katalint, [az alvajda nem tudott döntést hozni, 
ezért a pert az országbíró elé küldte át, aki a felperesek javára hozott ítéletet].  
 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1415–1416. körül. Dl. 30 385. (GYKOL. Centuriae. KK. 49.) Hiányos, foltos. 

2. Á. 1. > Erdélyi kápt., 1438. Dl. 38 763. (GYKOL. Lymbus.) Hiányos. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 241., 244., 262. és 285. szám (a legutóbbi ezen dátummal). 
Megj.: Az oklevél kibocsátása a köv. számú forrás keltezését meg kellett előzze. 
 
 
404. 1364. máj. 27. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Mehes-i Gyure [!] fia Miklós fia: László a maga és fele-
sége nevében, hogy ők az erdélyi Fehér megyei Bolya birtok és a hozzá tartozó egyéb bir-
tokok (amiket az országbíró oklevele szerint visszaszereztek) tulajdonába törvényesen be 
akarnak menni. Ezért az uralkodó utasítja az erdélyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Péter mester erdélyi alvajda, királyi ember a szomszédok jelenlétében vezesse be 
Lászlót és feleségét e birtokok tulajdonába, iktassa ezeket nekik az országbíró oklevelének 
megfelelően és azt mindenben betartva, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. in 
Wissegrad, 5. die Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 29 160. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 1. 1. 7.) Papír. Hátlapján azonos és új-

kori kezektől tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú kis zárópecsét nyoma. 
Á.: Erdélyi kápt., 1785. dec. 19. Ue. jelzet alatt. 
K.: ZW. II. 209–210; Doc. Rom. Hist. XII. 266–267. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 286. szám. 
 
 
405. 1364. máj. 27. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Leuche-i Miklós mester esztergomi kanonok, hogy 
Gerdrud néhai nemes asszony, Leuche-i Goblin comes leánya az ő nagyanyja (ava) volt. 
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Ezért az uralkodó utasítja a Scepus-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Lőrinc 
fia: Tamás v. Mathisfalua-i Konrád v. Kazmerfalua-i Miklós fia: János v. Aranyaz-i Hank 
v. Gebulfalua-i Miklós fia: Miklós királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a 
káptalan tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, f. II. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
Á.: az 598. számú oklevélben. 
  
 
406. 1364. máj. 27. Vasvár 
Raduch-i Lorand fia: János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók tudatják, 
hogy amikor egyrészről a Vasvár megyei Gyeur-i Péter fia: László és Ilona nemes asszony 
(Jakab felesége, Geur-i Chama fia János leánya), másrészről a Vasvár megyei Heryn-i 
Márton fia: Bálint kérésére kiküldték ítélőszékükről (sedes iudiciaria) Kysfolud-i Thyuan 
fia: Fülöp comes szolgabírót (unus ex nobis), ő máj. 20-án (f. II. p. oct. Penth.) Bagad birtokra 
ment, ahol fogott nemes bírók elrendezésének megfelelően László és Ilona megkaptak 
Bálinttól 1 márka dénárt Erzsébet asszony, Heryn-i Jakab fia Mihály (Bálint patruus-a) 
felesége (Mihály birtokrészéből járó) hitbéréért és jegyajándékáért, ezért ők Bálintot és 
leszármazottait az ügyben nyugtatták. D. in Castroferreo, f. II. prox. subsequenti p. 
terminum expedicionis prenotate, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 575. (Múz. Ta.) Helyenként foltos. Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
407. 1364. máj. 27. Pozsony 
Albert és Lipót, Austria, Styria, Karintia és Krajna (Carniola) hercegei kinyilvánítják, hogy 
fivérük (germanus): [IV.] Rudolf, ezen területek hercege és comes-e mindhármuk nevében 
korábban örök szövetséget kötött [I.] Lajos királlyal (V), amikor ők még nem voltak törvényes 
korúak (annos discrecionis et etatem legittimam). Ám azt elérve ők a mondott szövetséget 
érett megfontolás után megerősítik, ígérve esküvel, a szent evangéliumokat megérintve, 
hogy ezen szövetséget minden egyes pontjával és artikulusával együtt örökre érvényesnek 
fogadják el, azt megőrzik és végrehajtják az erről kiadott okleveleknek megfelelően. Ennek 
tanúbizonyságául jelen oklevélre pecsétjeiket függesztik. D. et actum Posonii, VI. Kal. 
Jun., a. Nat. d. 1364. 
 
E.: Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. Urkunden M. 911. (Df. 258 551.) Kortárs fogal-

mazvány papíron, függőpecsét v. plicatura nélkül. Hátlapján újkori kéztől német nyelvű 
tárgymegjelölés. 

 
 
408. 1364. máj. 28. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Pukur-i Pál 
fia: Miklós mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján kápolnaispánsága királyi pecsétjével 
(regio sigillo quo pretextu [honoris nostri scilicet comitatus] capelle utimur) ellátott 
privilegiális oklevelében átírja [IV.] László király (H) 1281. ápr. 24-én kelt privilégiumát 
(l. Reg. Arp. 3104. szám). D. in Vyssegrad, 6. die Corporis Christi, a. eiusdem 1364.  
 
E.: Dl. 100 094. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Aszuágy 5. 1. 25.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsétje kiszakadt. 
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409. 1364. máj. 28. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Pukur-i Pál 
fia: Miklós mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján kápolnaispánsága királyi pecsét-
jével (regio sigillo quo pretextu honoris nostri scilicet comitatus capelle utimur) ellátott 
privilegiális oklevelében átírja [III.] András király (H) 1290. okt. 9-én kelt privilégiumát (l. 
Reg. Arp. 3671. szám). D. in Vyssegrad, 6. die Corporis Christi, a. eiusdem 1364.  
 
E.: Dl. 100 095. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Aszuágy 5. 1. 26.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsétje kiszakadt. 
 
 
410. 1364. máj. 29. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Halyagus-i Domokos fiai: Benedek és Barnabás, hogy 
Halyagus és Myle birtokokon szükség van a határjelek bejárására és emelésére. Ezért az 
uralkodó utasítja az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bodor fia: Gál v. 
Lazen-i Benedek fia: Miklós v. Worbolch-i Baynok (dict.) János v. Márk [fia:] Lachk v. 
Heren-i András királyi ember a szomszédok összehívásával járja be e birtokokat, a régi 
határjelek mellé a szükséges helyeken újakat emelve, és így mások birtokjogaitól elkülö-
nítve iktassa Domokos fiainak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze 
meg ellenükben a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. 
in Wysegrad, f. IV. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
Á. 1-2.: az 577. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Boynuk, Vissegrad.  
 
 
411. 1364. máj. 29. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy azon 9 márka bírságot, amiben 
Zempse-i Tamás fia: Demetert elmarasztalta Ida-i Churka (dict.) Péter ellenében, Isyp mester 
kérésére Demeternek elengedte, nem érintve a peres fél részét. D. in Vissegrad, f. IV. p. 
Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 60 300. (Máriássy cs. lt. Vegyes 157.) Hátlapján kerek pecsét töredékei alatt: 

relacio Deseu. 
 
 
412. [1364.] máj. 29. Avignon 
[V. Orbán pápa] penitentiarius-át: Usk-i Albert domonkos rendi szerzetespapot milkói 
(Milchov ~ Milcov) püspökké nevezi ki. Ezen egyházmegye sokáig üresedésben volt, mivel 
a korábbi pápa, VI. Ince nem gondoskodott róla, miután az előző ottani püspököt: Bernardot 
a plocki (Plocensis) egyház élére helyezte át. D. Avinione, IV. Kal. Jun., pápaságának 2. 
évében. [1364.] Erről értesíti a milkói káptalant, a város és az egyházmegye klérusát és 
népét, valamint a kalocsai érseket.  
 
K.: Acta Urbani V. 101–104. (ASV. Reg. Aven. Vol. 156. fol. 117. alapján.)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 287. szám. 
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413. 1364. máj. 30. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) viszonzásul 
szentgyörgyi (S. Georgius) néhai Péter mester fiai: Tamás és János mesterek, királyi fami-
liárisok hű szolgálataiért, amiket a király és országa feladataiban teljesítettek, bár többet 
érdemelnének, a Pozsony megyei Dornik, más néven Zewleus nevű, a királyi adományozási 
jogkörhöz tartozó, minden condicionarius szolgálat alól kiemelt, lakatlan királyi birtokot  
minden tartozékkal királyi új adomány címén Péter ezen fiainak, általuk fivérüknek (frater 
uterinus): Péternek és örököseiknek adományozza speciális királyi kedvezése jeleként, más 
jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., III. Kal. Jun., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, 
Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai püspök, a szerémi szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, 
Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi 
ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5320. (NRA. 325. 41.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
 
 
414. 1364. máj. 30. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Mykch 
néhai bán fiai: István és Ákos mesterek bemutatták 1360. aug. 26-i, a Boszniában (in terra 
Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, gyanútól mentes nyílt oklevelét. Kérésükre a király 
ezen oklevelet szó szerint átírja, a tartalmával együtt elfogadja, és nekik és örököseiknek 
királyi hatáskörrel megerősíti, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1364., III. Id. Maii, uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, László veszprémi, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi, János váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi szék üresedésben, János knini, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 41 577. (Múz. Ta. Nagy I.) Hiányos és foltos. Hátlapján középkori kéztől tárgy-

megjelölés (castrum Piliske kifejezéssel). Függőpecsét töredéke és sárga fonata. 
K.: HO. V. 137–138. 
 
 



221 

415. 1364. máj. 30. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Sumus-i János fia: Pál a maga és fivérei (frater uterinus): Ivanka Mysle-i prépost, Péter, 
László, János és István, valamint ue. Péter fia: János és ue. László fia: Elek, az ő frater 
patruelis-ei nevében bemutatta 1361. dec. 1-jei, a Boszniában (in terra Uzure) ellopott 
nagypecsétjével ellátott nyílt oklevelét, ami átírt 3 oklevelet: [I.] Károly király 1340. márc. 
24-i és ápr. 4-i nyílt okleveleit (l. Anjou-oklt. XXIV. 167. és 209. szám) és a Scepsi-i káptalan 
1313. márc. 7-i privilégiumát (l. Anjou-oklt. III. 460. szám) Komlos birtokról és annak 
cseréjéről. Kérésére, valamint János fiai szolgálataiért, amiket a király és országa feladataiban 
és hadjárataiban teljesítettek, továbbá fáradozásaikért és költségeikért az uralkodó királyi 
kegyességgel (pietas) ezen okleveleket átírja, a tartalmukkal együtt elfogadja, és anyja: 
Erzsébet királyné (H) akaratából, a főpapok és bárók tanácsával Somus-i János fiainak, 
ezek fiainak és örököseiknek királyi hatáskörrel megerősíti, más jogának sérelme nélkül, 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Kal. Jun., 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Mik-
lós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos 
pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Gara-i Miklós Macson-i [!] bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Liszka-i 
Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
Má.: Branik György kamarai regestrator, 1700. márc. 18. EPL. Acta radicalia. U. 115. (Df. 

279 045.) 
K.: F. IX/3. 399–401; F. IX/7. 217–220. 
 
 
416. 1364. máj. 30. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Domokos fia: András és Radach-i István fia: Péter nevében, 
hogy Sumus-i Egyed fia: Miklós ápr. 3-án (f. IV. p. oct. Pasce d.) Sumus-ról felfegyverkezve, 
hatalmaskodva András és Péter Dobraua nevű birtokára ment, azt felégette, számos ottani 
jobbágyukat kegyetlenül megverte, a kapuk fáját (ligna portarum) szétvágatta. Ezért a király 
utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében Morolia-i 
Lőrinc fia: Barla v. István fia: Miklós v. Jakab fia: Lukács v. Mossa-i Miklós fia: János v. 
Galuch-i Simon fia: János v. Nempty-i László fia: Péter királyi ember tudja meg minderről 
az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, oct. Corporis Christi, a. 
eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. 1364. 17. (Df. 219 515.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint kis zárópecsét töredékei. 
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417. 1364. máj. 30. 
[I.] Lajos király 1364. máj. 30-án (a. d. 1364., III. Kal. Jun.), uralkodása 23. évében, függő 
kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelében átírta 1361. júl. 11-i (domin. an. 
Margarethe, a. d. 1361.) oklevelét, amiben Egyed fia: László mester, Miklós esztergomi 
érsek lovagja (miles) és familiárisa szolgálataiért a Simig megyei, királyi adományozási 
jogkörhöz tartozó Barathy birtokot – ahol Keresztelő Szt. János-egyház van, és ami egykor 
az örökös nélkül elhunyt királyi condicionarius-oké: Wrdugh (dict.) Tamás fia: Péteré és 
Ambrus fia: Jakabé volt – minden korábbi condicio-tól mentesen királyi új adomány címén 
László mesternek, frater-einek: Pálnak és Lőrincnek, valamint örököseiknek adományozta, 
minden haszonvétellel annak régi határai alatt, nem érintve más jogát. 
 
Tá: K. szerint Garai Miklós nádor, 1422. nov. 14. Inkey cs. iharosberényi lt. F. 1. 18. 
K.: HO. III. 328–329. (Tá.-ban.)  
 
 
418. 1364. máj. 30. 
Bubeek István comes országbíró 1364. máj. 30-án (a. d. 1364., 12. die oct. Penth.) kiadott 
oklevele szerint Damyand-i Tamás fia: András és a fia: Mihály először a bácsi káptalan 
előtt, majd azután András egymaga az országbíró előtt a 400 forintért Maroth-i Miklós 
mesternek és fiának: Istvánnak elzálogosított Noggorfalua nevű birtokukat ezen összegért 
tőlük ki akarták váltani, ám András az országbíró oklevele ellenére a birtok kiváltására 
kijelölt időpontban nem jelent meg, a birtokot sem váltotta ki, így a mondott összeg kétsze-
resében marasztalták el; majd Andrást és Mihályt e 400 forint kifizetésére és birtokuk 
kiváltására, magát Andrást pedig az összeg kifizetése elmulasztásának megokolására ötször 
megidézték (citati), hatodjára véglegesen megidézték (evocati), hetedjére és végül 3 megyei 
vásáron a királyi emberek a szenternyei káptalan tanúsága jelenlétében kikiáltották, de a 7 
időpont egyikén sem jelentek meg, nem is küldtek senkit, és így számos bírságban marasztalták 
el őket az országbíró oklevele szerint. Mivel István comest a jog rendje arra késztette, hogy 
Miklósnak és fiának: Istvánnak a 400 forint, annak kétszerese harmada és a mondott bírságok 
harmada kapcsán András és Miklós birtokaiból adjon elégtételt, ehhez pedig szükséges 
volt kiküldeni a királyi embert és a bácsi káptalan emberét, ezért írásban kérte a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a szomszédok jelenlétében Damyand-i 
András és fia: Mihály birtokaiba és birtokrészeibe Maroth-i Miklóst és fiát: Istvánt vezesse 
be és (ha nincs ellentmondó) iktasson nekik ezekből annyit, amennyi becslés alapján eléri a 
400 forintot, annak kétszerese harmadát és a 240 márka bírság harmadát, továbbá iktasson az 
országbírónak annyit, amennyi fedezi a 400 forint kétszerese kétharmadát és a bírságok két-
harmadát, addig, míg András és Mihály v. mások ezeket kiváltják. Az esetleges ellentmondókat 
idézze Miklós és István ellenében a királyi jelenlét elé aug. 1-jére (oct. Jacobi) e birtokokról 
szóló okleveleikkel együtt, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak ugyanekkorra. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. jan. 22. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus. 

D. 1. 31. (Df. 265 859.)   
 
 
419. 1364. máj. 30. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes Péter erdélyi alvajdának: amikor máj. 19-én (oct. 
Penth.) Kont Miklós nádorral (H), a kunok bírájával, Bubek István comes országbíróval és 
számos nemessel bíróságán ülésezve a pereskedők ügyeit tárgyalta, egyrészről Ottó 
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Clusmunstra-i apát, másrészről Gurgyn (dict.) Péter fia: János, Abafaya-i nemes bemutatták 
neki az alvajda levelét, amivel az abban foglalt ügyükben őket a királyi kúriába küldte a 
főpapok és az ország bárói megkérdezésére. Ezt megtekintve a vajda ezen bárókkal és 
nemesekkel érett megfontolás után úgy határozott, hogy az alvajda Apaty birtok ügyében 
Péter fia: János ellenében hozott ítélete érvénytelen, mivel Jánosnak (kérése ellenére) az 
oklevelei bemutatására nem tűzött ki időpontot. Az alvajda tehát időpontot kell kijelöljön, 
amikor színe előtt János az okleveleit Abafaya és Apaty birtokok ügyében bemutatja, és 
ezek alapján hozzon döntést Apaty ügyében a felek között, ha pedig János egy olyan oklevelet 
sem tud bemutatni, ami Apaty birtokot érintené, akkor az alvajda küldje a vitás birtokra 
emberét az erdélyi káptalan tanúságával, akik tudják meg a szomszédoktól és megyei 
nemesektől hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, vajon Abafaya birtokot 
két néven: Abafaya-nak és Apaty-nak is hívják, és az apát Abafaya birtokot Apaty néven 
visszaszerezve (recaptivando) akarta magának iktattatni, avagy Abafaya és Apaty 2 különböző 
birtok, és az apát nem Abafaya-t, hanem a mellette fekvő Apaty-t akarta saját jogaként 
magának és egyházának Apaty néven iktattatni. Utóbbi esetben Apaty birtokot az apát 
mutatásának megfelelően járják be, mások birtokjogaitól különítsék el, megtekintve minőségét, 
mennyiségét és hasznát becsüljék fel az ország szokása szerint értékén (in condigno suo 
precio et valore), és ezek alapján hozzon az alvajda döntést. D. in Vysegrad, 12. die oct. 
Penth., a. d. 1364. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. Oklevelek 22. Com. Kolos. 

Neoreg. U. 9. (Df. 275 183.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, 
valamint zárópecsét körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 269–271. (román fordítással) 
R.: Beke, Kolozsmonostor 38. szám; Beke A., TT. 1896. 721; Erdélyi Okm. IV. 263. és 

290. szám. 
 
 
420. [1364.] máj. 30.  
Az aradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
273. szám) Pecel-i András királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter 
mestert, akik máj. 25-én (sab. p. Corporis Christi) Gyrolthaza v. Gyrolthfolua, más néven 
Hodus birtokra mentek és ott 3 napig tartózkodva a közvetlen és távolabbi szomszédoktól 
megtudták, hogy Chulak (dict.) Balázs örökös nélkül hunyt el, e birtok a király kezeihez 
háramlott és annak adományozási jogköréhöz tartozik, ezért azt régi határainak megfelelően 
Pousa mondott fiainak és ue. Pousa fia: László fiainak királyi új adomány címén iktatták 
örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó, kivéve 3 nemes asszonyt (István, Demeter és 
ezen Balázs özvegyeit) és 2 leányt (ezen István és Demeter leányait), akik hitbéreik, jegy-
ajándékaik és leánynegyedeik okán az iktatásnak ellentmondtak, így őket Pousa fiai és 
László fiai ellen a királyi jelenlét elé idézték júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.). D. oct. 
Corpus Christi, a. eiusdem predicto. [1364.]  
 
E.: Dl. 91 703. (Festetics cs. lt. Arad 33.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Pousa fiai és László fiai Zeer-iek), valamint mandorla alakú zárópecsét és kis visszazáró 
pecsét töredékei. Középkori kéztől: Gerolthfalwa. Kortárs kezektől: Domina relicta 
Blasii pro dote fecit prohibicionem ex eo estimabitur, alii non venerunt. Pro actore 
Johannes filius Georgii cum Orodiensis contra dominas ……. cum consorte Demetrii 
videlicet Scolastica vocata racione prenotati ad oct. Mychaelis, pro domina relicta 



224 

Blasii dicti Chulak Nicolaus filius Pauli cum [lehúzva: Orodiensis] vestris in oct. fe. 
Nat. B. virg. et ad oct. S. Mychaelis racione dotis. Item pro actore Stephanus filius 
Georgii de Bok, Mychael de Fizkuth, Laurencius de Feyreghaz, Dominicus de Nadasd, 
item pro in Georgius filius Gathal de Meger vel Stephanus filius Mychaelis, Blasius de 
Vsteluk, Petrus filius Stephani …….  

 
 
421. 1364. máj. 30. 
Egyed, a Thurucz-i Boldogságos Szűz-monostor prépostja és a konvent előtt megjelentek 
egyrészről Gay-i Moczk fiai: Domokos és László mesterek a fivérük (frater uterinus): Gay-i 
Miklós fiaival: Péterrel és Antallal, másrészről Craz fia: János, Péter fia: János, Pál fia: 
Giula, Balázs fia: Pál, István fia: Kelemen, Bathor fiai: Mykch és Jakab, Zauisa fia: Péter, 
Iwanka fia: Tamás, Douor fia: Miklós, Moczk fiai: Miklós és Márk, Márton fiai: Miklós, 
Pál és Mihály, Endrei fia: Chernuk, Benedek fia: István, Endrei fia: Pál, Matheuka fia: 
Mihály, László fiai: Thalamer és János, Pholcus fia: Crisan, Tamás fiai: István és Jakab, 
Batyz fia: Bálint és Koyno fia: Pál a Muthna-i nemes rokonaikkal együtt, és megvallották, 
hogy ők a Gay és Muthna birtokok között levő berekrész ügyében, amiért egymással az 
országbíró előtt pereskedtek, az általuk kijelölt fogott nemes bírók (P[rona]-i Pál fia: Beke 
mester, borcfalvi (villa Borcz) Gelet fia: …….., Sarnouchamellyke-i Bodor fia: Péter, 
Nodoser-i András fiai: István és Márk, Senthmichal-i ………. Tamás, Kiusmoych-i János 
fia: Iwancza, Mezeuhaz-i Balázs fia: Miklós, Tha[rnouch]-i István fia: János) elrendezésével 
úgy egyeztek meg, hogy e vitás berekrészt egyenlően felosztották egymás között, határjelekkel 
elválasztva, és ezeket egymás között örökre elfogadva. A berekrész határai Gay és Muthna 
között: régi út Cozmach felől, ahol a Muthna-i és Gay-i nemesek határai …. elkülönülnek; 
nagy kő határjelnek emelve; út mocsarakon át; versus origentem yemalem út, ami a bánya 
(montana) felé megy egy sáros vízen át; árok; sáros rét; Janushyda nevű híd. A felek az 
egymást elválasztó többi határaikat okleveleiknek megfelelően birtokolják. Erről kérésükre 
a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki nekik. D. 8. die 
Corporis d., a. d. 1364. Arenga. 
 
E.: Dl. 49 213. (Bossányi cs. lt. 215.) Hiányos. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Má.: SA. Brno. Seilernové Rodinny Archiv. Archiv Révayu a Serényiu 49. (Df. 249 111.) 

Újkori, a még kissé kevésbé hiányos E.-ről (a kiegészítések innen származnak). 
 
 
422. 1364. máj. 30. 
A vasvári káptalan Eguruar-i Mihály fia: Miklós kérésére, oklevél-bemutatása alapján és a 
király írásos parancsának megfelelően új pecsétes oklevelében átírja saját 1326. évi, régi 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. X. 69. szám). D. oct. Corporis Christi, a. 
d. 1364.  
 
E.: Dl. 1636. (NRA. 18. 51.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
423. [1364.] máj. 30. Avignon 
[V. Orbán pápának] [IV.] Károly római császár fivére: János, Morauia őrgrófja, Margit (az 
osztrák herceg leánytestvére), Magyaro. (U) királya és az osztrák herceg: nemrég egyrészről 
a császár, másrészről a magyar király és az osztrák herceg a viszályaik után megerősített 
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békében megegyeztek, és eszerint János és Margit össze kell házasodjanak; akik emiatt 
azután (bár tudván, hogy harmadfokon rokonok), a házasságot megkötötték és elhálták. 
Ezért fentiek kérik a pápától, hogy az őrgrófot és Margitot mentse fel a kiközösítés alól, 
amibe mindemiatt estek, és engedje, hogy a vérrokonsági akadály ellenére e házasságban 
megmaradhassanak és törvényes utóduk lehessen. A pápa a kérést jóváhagyja. 
 
K.: Nagy I., MTT. 4 (1857) 253–254; Mon. Vat. Boh. III. 199–200; Rábik, Reg. Suppl. 

268–269. (Reg. Suppl. Urbani V. Vol. 42. fol. 196v. alapján.) 
 
 
424. [1364.] máj. 30. Avignon 
[V.] Orbán pápa az olomouci püspöknek: a János morva őrgróf és Margit, [II.] Albert néhai 
osztrák herceg leánya érdekében benyújtott kérés tartalmazta, hogy a nemrég egyrészről 
[IV.] Károly római császár, cseh (Bo) király, másrészről [I.] Lajos király (V) és [IV.] Rudolf 
osztrák herceg között létrejött békében többek között szerepel, hogy ennek tartósabb meg-
őrzése érdekében az őrgróf (a császár testvére) és Margit (Rudolf leánytestvére) össze kell 
házasodjanak, majd emiatt azután az őrgróf és Margit, bár tudván, hogy harmadfokon 
rokonok, a házasságot megkötötték és elhálták. Ezért kérték a pápától, hogy mivel János és 
Margit e házasságban nem maradhatnak meg pápai engedély (dispensacio) nélkül, mentse 
fel őket a kiközösítés alól, amibe emiatt estek, és nekik az engedélyt adja meg a házasság 
ügyében. A pápa az ezen uralkodók közötti béke érdekében utasítja a püspököt, hogy az 
ideiglenesen elválasztott Jánost és Margitot a kiközösítés alól mentse fel pápai hatáskörrel, 
majd nekik az engedélyt adja meg, hogy a házasságot újra megköthessék, azután abban 
megmaradhassanak és törvényes utóduk lehessen. D. Avinione, III. Kal. Jun., pápasága 2. 
évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 156. 556r. (Df. 289 753.)  
K.: CD Mor. IX. 277–278; Mon. Vat. Boh. III. 200–201. 
R.: Nagy I., MTT. 4 (1857) 252; Reg Imp. VIII. 514; V. Orbán, LC. 10961. szám. (ASV. 

Reg. Vol. 253. fol. 70v-71r. alapján is.) 
 
 
425. 1364. máj. 31. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelentek egyrészről Tarkan-i Donch fia: 
László a maga, ifjabbik fia: János (akinek távolléte miatti esetleges terhét magára vállalta) 
nevében ügyvédvalló levél nélkül, ue. László fia: Márton, és Beyl-i Péter fia: Lőrinc a 
maga és frater-e: István nevében, másrészről Ezen-i Tamás fiai: Simon, László és Imre, és 
előbbiek megvallották, hogy mivel őket Tamás fiai ellenében azok frater-e: János halála 
miatt számos teher sújtja, ezért sürgető szükségükből a Perbenyk nevű, a Thycia és Bodrug 
folyók districtus-ában fekvő Zemlyn megyei birtokukat minden haszonvétellel (kivéve egy 
rétet, amit a Karacha víz volgariter Gaath-nak mondott rekesztéke Perbenyk birtok felől 
elkülönít és dél felé ezen víz folyása vesz körül) Tamás fiainak és ue. Tamás fia János fia: 
Lászlónak 530 aranyforintért elzálogosították, úgy, hogy amikor László v. fiai v. Péter fiai 
v. utódaik e birtokot nem természetben (non in sua estimacione), hanem ezen összegért 
aranyforintokban Tamás fiaitól és János fia: Lászlótól ki tudják váltani, akkor ők v. le-
származottaik az 530 forintot megkapva Perbenyk birtokot a haszonvételeivel együtt 
Donch fia: Lászlónak, a fiainak, Péter fiainak és örököseiknek békésen vissza kell adják, 
hatalombajban való elbukás (succubitus facti potencialis duelli) büntetését magukra vonva, 
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ha másként tennének. Donch fia: László, Márton és Lőrinc kötelezték magukat, hogy a 
zálogba adott birtok okán időközben Tamás fiait, Lászlót és leszármazottaikat főleg László 
fia: János és Lőrinc fia: István ellenében ugyanezen párbaj (facti potencialis duellum) terhe 
alatt szavatolják. D. in Vyssegrad, 2. die oct. Corporis d., a. eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 23. (Df. 219 521.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
426. 1364. máj. 31. Visegrád 
B[ebek] István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Suluk (dict.) János 
(Zeer-i Pousa fia László fia: [Já]nos mester nevében az aradi káptalan ügyvédvalló levelével 
a Crasso megyei Nyeualas-i Ludas (dict.) János fia: Simon ellenében máj. 1-jétől (oct. 
Georgii) 30 napig állt színe előtt a pereskedők sokasága miatt, ám Simon az országbíró 
korábbi perhalasztó oklevele ellenére Weyk birtok ügyében nem jelent meg, nem is küldött 
senkit, ezért őt István comes bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen ki-
menteni. D. in Wissegrad, 31. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 715. (Festetics cs. lt. Krassó 44.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…contra Symonem filium Johannis dicti Nyualas…), valamint zárópecsét 
nyoma. 

 
 
427. 1364. máj. 31. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően 1360. okt. 6-án (oct. Mychaelis, a. d. 1360.) színe előtt Balázs 
domonkos rendi testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvédvalló levelével elő-
adta Warkun-i János fiai: Omode és Lothhard ellenében (miként erről az országbíró egy 
másik oklevele szól), hogy az apácák Potus nevű birtoka szomszédságában levő Agyagus 
birtokot János fiai megvásárolták bizonyos Zaaz-i nemesektől, de ehhez az apácák Potus 
nevű birtokából elfoglaltak egy, az apácák oklevelében szereplő valós határokon belül 
fekvő nagy földrészt, és azt használják; erre Miklós mester győri kanonok (fivérei: Omode 
és Lothhard nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy azt a 
birtokot, amit János fiai megvettek, nem Agyagus-nak, hanem Olzaaz-nak hívják, ahhoz 
Potus birtokból semmilyen földrészt nem foglaltak el, és csak a saját birtokuk földjét hasz-
nálják. A felek ellentétes állításai miatt birtokaik bejárására királyi és káptalani embereket 
kellett kiküldeni, ezért az országbíró írásban kérte a fehérvári káptalant, hogy mindkét fél 
részére küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek [1361.] ápr. 4-én (oct. Passce d. 
tunc venturis) menjenek a felek birtokaira a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, 
és először az apácák Potus nevű birtokát az apácák képviselője által Agyagus-nak, János 
fiai képviselője által viszont Olzaz-nak mondott birtok felől az apácák (ott eredetiben 
bemutatandó) oklevelében levő határok szerint  járják be, ha megvannak a határjelek és 
egyértelműen fellelhetők, v. ellenkező esetben a képviselőjük mutatása alapján, majd pedig 
járják be az alperesek mutatása alapján azok birtokát Potus felől, s ha a felek a birtokok 
határai megmutatásában egyetértenek, akkor a szükséges helyeken határjeleket emelve 
iktassák mindegyik félnek a maga birtokjogát, ha pedig nem értenek egyet, akkor a felek 
közötti vitás földrészt királyi mértékkel megmérve, avagy ha nem lehet mérni, szemmel 
megtekintve elfogultság nélkül fogott bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint, 
majd a káptalan a királynak tegyen jelentést máj. 1-jére (oct. Georgii tunc venturas). Akkor 
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megjelent az országbíró előtt egyrészről Balázs testvér az apácák nevében és ügyvédvalló 
levelével, másrészről Omode a maga és fivére: Lothhard nevében a pozsonyi káptalan 
ügyvédvalló levelével, és bemutatták a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint 
a felperes apácák részére Wersegd-i Miklós királyi emberrel Mihály papot, az alperes János 
fiai: Omode és Lothhard részére Teyed-i Peteu fia: Andych királyi emberrel kanonoktársukat: 
Pétert küldték ki tanúságul, akik ápr. 4-én a szomszédok, valamint Balázs testvér, az apácák 
képviselője és János fiai jelenlétében először az apácák Potus nevű birtokát járták be az 
apácák képviselője által Agyagus-nak, az alperesek képviselője által pedig Olzaaz-nak 
nevezett birtok felől [IV.] Béla király (H) privilegiális oklevele alapján, amit Balázs képviselő 
[V.] István király privilegiális átiratában mutatott be: Megyeag nevű víz, ami elkülöníti a 
győri egyház birtokától a Chyulth folyó mellett; Aswan; Chyulth folyón túl a privilégium 
által jelzett nagy határjel, ahol a Chyulth folyót Agyagus-nak hívják és a pozsonyi vár jogához 
tartozik; Forozegh, ami elkülöníti Padan falut és Agyagus-t, és Balázs testvér azt mondta, 
hogy itt 3 határjel volt, ám ők ott csak 1 új határjelet találtak, és itt véget értek a vitás föld 
határai a privilégium mutatása szerint; Omode és Lothhard ellenben a birtokuk felől egy 
határjelet sem mutattak, mondván, hogy a bejárt földet Balázs testvér nem jogos módon 
mutatta meg, mivel azáltal az ő vásárolt birtokukból nagy földrészt csatolt volna az apácák 
földjéhez; ezután a királyi emberek a vitás földet hamisság nélkül, fogott bírókkal együtt 
szemmel megtekintve 1 ekényire becsülték. Mivel tehát a káptalani oklevél szerint a birtok-
bejárás, határmutatás és becslés a mondott okok miatt megfelelő módon nem történhetett 
meg, ezért az országbírónak és az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt,  szükséges a 
birtokok újabb bejárására, határai megmutatására és becslésére a királyi és káptalani emberek 
ismételt kiküldése, ezért az országbíró másik levelével kérte a fehérvári káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében a királyi emberek [1362.] ápr. 24-én (oct. Passce 
d. in anno prox. tunc affuturo) és más szükséges napokon e birtokokat a fentebb már leírt 
módon járják be, majd nézzék meg, hogy az apácák képviselője által a privilégium alapján 
megmutatottak, v. pedig a János fiai által megmutatottak valósabbak-e a felek birtokait 
elválasztó határjelekként, majd máj. 1-jére (oct. Georgii similiter in anno tunc prox. 
venturo) a káptalan a királynak tegyen jelentést. Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről 
Miklós mester győri kanonok a fivérei: Omode és Lothhard nevében a győri káptalan ügyvéd-
valló levelével, másrészről Balázs testvér a Nyulak szigeti apácák nevében azok ügyvéd-
valló levelével, és bemutatták a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint a 
birtokbejárást, határmutatást és becslést az országbíró meghagyásának megfelelően 
Borosyeneu-i Petych királyi ember (az apácák részére), Zerdahel-i András fia: Tamás királyi 
ember (János fiai részére), valamint Tamás pap és János litteratus, a fehérvári káptalan 
tanúságai a felek vitái és eltérő határmutatásai miatt nem tudták elvégezni. Mivel ezen 
káptalani oklevél szerint a birtokbejárás, határmutatás és becslés a mondott okok miatt nem 
tudott megtörténni, ezért az országbírónak és az ország vele ítélkező nemeseinek úgy tűnt, 
szükséges a királyi és káptalani emberek újabb kiküldése, ezért az országbíró kérte a fehérvári 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében a királyi kúriából az ügyben 
mindkét fél részére speciálisan kiküldött királyi ember [1363.] ápr. 9-én (oct. Passce d. in 
anno prox. tunc venturo) és más szükséges napokon a fentebb leírt módon járja be a birtokokat, 
majd a káptalan a királynak máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen jelentést. Máj. 1-jén Omode 
és Lothhard (az országbíró más oklevelével vállalva a bírságot) nem jelentek meg, nem is 
küldtek senkit, Mihály domonkos rendi testvér. az apácák képviselője azok ügyvédvalló 
levelével pedig a törvényes napokig várt rájuk. Ezután az országbíró János fiait: Omode-t 
és Lothhard-ot az apácák ellenében a királyi emberrel és a győri káptalan emberével 
[1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idéztette, mikor is megjelent Mihály 
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testvér az apácák nevében azok ügyvédvalló levelével, ill. Peteu fia: Andych (Omode és 
Lothhard nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével), és Mihály bemutatta a győri 
káptalan királynak szóló jelentését, miszerint Omode-t és Lothard-ot a bírság ügyében 
Borosyeneu-i Petych királyi ember és András, a káptalan kanonoka és embere [1363.] dec. 
6-án (in. fe. Nicolai conf. prox. preterito) az apácák ellenében jan. 13-ra megidézték a királyi 
jelenlét elé. Majd Mihály bemutatta a fehérvári káptalan királynak szóló jelentését is, 
miszerint Bathwa-i Tamás mesterrel, a királyi kúriából mindkét fél részére speciálisan 
kiküldött királyi emberrel kiküldték tanúságul Bereck karpapot a felperes apácák részére és 
András karpapot az alperes Omode és Lothhard részére, akik [1363.] ápr. 9-én az apácák 
Potus nevű birtokára mentek a szomszédok, valamint a Nyulak szigeti apácákat az ügyvéd-
valló levelükkel képviselő Balázs és Mihály domonkos rendi testvérek és János fiai: 
Omode és Lothhard jelenlétében, és a birtokot János fiai Olzaaz nevű birtoka felől az apácák 
képviselői mutatása alapján így járták be: Chyulth folyóből eredő patak Megyeagh nevű 
kijárata, de János fiai azt mondták, e patakot nem Megeagh-nak, hanem Myleksar-nak 
hívják; ezen folyó egy régi árokig, amit az apácák képviselői Aswan-nak neveztek, miként 
a mondott privilégiumban szerepel; Chyulth folyón túl az apácák képviselői azt állították, 
hogy ott ezen folyót Agyagus-nak hívják, míg János fiai azt, hogy e folyó mindkét részén a 
földek az ő Beus nevű örökjogú birtokukhoz tartoznak; 4 nyíllövésnyi távolság után fel-
szántott földek, ahol az apácák képviselői azt állították, ott egy föld-határjel volt, amit a 
korábbi bejárás során a királyi és fehérvári káptalani embereknek megmutatták, de azt 
János fiai lerontották és elszántatták; árok, amiről az apácák képviselői azt állították, hogy 
Forrouzeg-nek hívják és itt János fiai nem mondtak ellent; mindezek után Omode és 
Lothhard azt mondták, hogy az Olzaz nevű vásárolt birtokuk és az apácák Potus nevű birtoka 
között Padan birtokig a Chyulth folyó a határ, ott az apácáknak ezen folyón túl semmi joguk 
nincs és nem is volt; és bár azt nem sikerült megtudniuk, hogy a mondott földeket és folyót 
úgy hívják-e, ahogy az apácák képviselői nevezték (mivel az országbíró mondott oklevelében 
nem szerepelt, hogy ők tudományvételt végezhetnek), de az apácák képviselői Potus birtok 
felől ezen folyóig a határok megmutatása során mindig abba az irányba haladtak, amerre a 
mondott privilégium jelölte; ezek után a felek közötti vitás földet fogott bírókkal együtt 
királyi mértékkel megmérni nem tudván, szemmel megtekintve 1 királyi mértékű ekényire 
becsülték. Mivel a fehérvári káptalan ezen oklevele szerint Balázs és Mihály képviselők az 
apácák birtokának határait a mondott privilégium alapján biztosabban mutatták meg, mint 
János fiai, Olzaaz birtok pedig vásárlás címén tartozik János fiaihoz, akik azt állították, 
arról nincs semmilyen határjárást tartalmazó oklevelük, ezért úgy tűnt, Potus birtok határai 
ügyében Mihály képviselő részére kell esküt ítélni, így az országbíró a bárókkal és az ország 
vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy Mihály domonkos rendi testvér, az apácák képvi-
selője 2 nemessel máj. 1-jén (oct. Georgii) a királyi emberek és a fehérvári káptalan tanú-
ságai (akik kiküldésére az országbíró oklevelével kérte a káptalant) jelenlétében először 
járják be Potus birtokot Olzaaz felől a mondott utolsó, Bathwa-i Tamás mester királyi ember 
által elvégezett bejárás során megmutatott határok mentén, és az egyik határjelnél megállva 
először Mihály testvér a rendjének öltözetében a saját lelkiismeretére, státuszára és hite 
tisztaságára, majd a 2 nemes eskütársa mezítláb, az övüket megoldva, a fejük fölé földet 
emelve, miként az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás, tegyék le az esküt arról, 
hogy a fenti módon általuk bejárt, a mondott privilégiumban levő határok az apácák Potus 
birtokának János fiai Olzaaz birtoka felőli valós határai, s ha leteszik az esküt, ezen 1 ekényi 
földet a királyi emberek Potus birtokhoz csatolva iktassák az apácáknak, a szükséges 
helyeken új határjeleket emelve és a mondott utolsó határjárásnak megfelelően elkülönítve, 
bárki ellentmondása ellenére is, ha pedig nem teszik le az esküt, akkor János fiainak iktassák 
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e vitás földet, az Olzaaz nevű birtokukhoz csatolva, határjelekkel elkülönítve, ellentmondás 
nélkül, majd a káptalan jelentését a felek máj. 8-ra (quind. Georgii) vigyék vissza az ország-
bírónak. Akkor egyrészről Mihály testvér a Nyulak szigeti apácák nevében és ügyvédvalló 
levelével, másrészről Warkun-i János fiai: Omode és Lothhard bemutatták a káptalan okle-
velét (l. 336. szám), és mivel eszerint az országbíró meghagyásának megfelelően Mihály 
képviselő az apácák nevében saját rendjének viseletében, 2 nemes eskütárssal (miután 
Potus birtok határainak János fiai Olzaaz nevű vásárolt birtoka felőli bejárása megtörtént) 
az egyik határjelnél státuszára (ad statum suum regularem), nemes eskütársai pedig, miként 
földre esküt tenni szokás, az ország szokásának megfelelően a királyi emberek és a káptalan 
tanúságai jelenlétében a kijelölt időpontban letették az esküt arról, hogy a Mihály által 
bejárt határok Potus birtok valós határai Olzaaz birtok felől, és ezen 1 ekényi vitás föld-
részt Olzaaz felől elkülönítve és Potus birtokhoz csatolva a királyi emberek ellentmondó 
nem lévén a Nyulak szigeti apácáknak iktatták, ezért az országbíró a vele bíráskodó bárók 
és az ország nemesei tanácsával Warkun-i János fiait ezen 1 ekényi földrész jogtalan elfog-
lalása és használata miatt annak becsértékében, vagyis 3 márkában elmarasztalja, és a föld-
részt új határai alatt az apácáknak ítéli minden haszonvétellel bírói hatásköréből örök bir-
toklásra, nem érintve más jogát. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet 
bocsát ki az apácáknak. D. in Wyssegrad, 24. die quind. Georgii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5308. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 35. 11.) Hátlapján középkori kezektől 

tárgymegjelölések (Challokuz és Lothard névalakokkal). Függőpecsét és vörös-zöld fonata.  
R.: Dl. 5356. (Uo. Poson. 35. 12.) XV–XVI. sz.-i önálló, rövid kivonat. Eltérő névalakjai: 

Beebeek, Pothos, Megyeaag, Podan. 
 
 
428. 1364. jún. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a budai káptalannak: 1358. nov. 18-án (oct. Martini, 
a. d. 1358.) Vadas-i János fia: Domokos a maga, Chek-i Pál fia: János és Zeles (dict.) Já-
nos pedig Domokos fivére (frater uterinus): Demeter és Gergely fiai: Jakab és Gergely 
(ezen Domokos frater patruelis-ei) nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével 
bemutatták a nádor perhalasztó levelét (mondván, ez tartalmazza keresetüket a 
veszprémvölgyi apácák ellen). Eszerint színe előtt megjelent Vadas-i János fia: Domokos, 
ill. Pál fia: Benche (a veszprémvölgyi apácák  nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló 
levelével), és Domokos elmondta, hogy Vadas nevű örökbirtokát az apácák Zyld néven 
elfoglalták, holott ezen birtokot sosem hívták másként, csak Vadas-nak, és mivel erre 
Benche képviselő azt állította, hogy az apácák nem foglalták el a Vadas nevű birtokot, 
hanem a saját Zyld nevű birtokuk van a kezükön, ami oklevelekkel tartozik hozzájuk, ezért 
a nádor meghagyta, hogy az apácák az okleveleiket a mondott nov. 18-án mutassák be. 
Ezután Domokos fia: Beke (az apácák nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével) 
bemutatta a nádornak a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza keresztesei 
konventjének azon évben (tunc anno in presenti) kiadott három oklevelét: az egyik szerint 
egyrészről Sandur-i Balázs és Zarberen-i Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák nevében a 
veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Vadas-i Dak fia János fia: Demeter 
a maga és Vadas-i Gergely fia: Jakab nevében ügyvédvalló levél nélkül a konvent előtt 
megvallották, hogy bár az apácák és Demeter között per jött létre Zyld sziget, annak kis 
tavai, földjei és más tartozékai ügyében, de végül fogott nemes bírók elrendezésével úgy 
egyeztek meg, hogy aug. 27-én (oct. regis Stephani tunc prox. venturis) az általuk közösen 
a konvent elé vezetett 6 fogott nemes bírónak az apácák bemutatják privilegiális okleveleiket, 



230 

és ha a fogott bírók úgy döntenek, hogy ezen oklevelek bizonyító erejűek, és Zyld sziget 
mondott tartozékaival jog szerint az apácákhoz tartozik, Demeter e szigetet és tartozékait 
az apácáknak és Boldogságos Szűz-egyházuknak vissza kell adja, és Demeter vállalta, 
hogy az apja: János halála óta a sziget általa beszedett termései és tartozékai után a fogott 
bírók döntése szerint az apácáknak és egyházuknak elégtételt ad, és ha a felek valamelyike 
a bírók döntését nem tartja be, a bíró része nélküli 6 márkában marasztalják el a per kezdete 
előtt; a másik oklevél szerint a konvent előbbi oklevelének megfelelően aug. 27-én Viola 
apátnő és Annus apáca a maguk és a Boldogságos Szűz-egyház konventje nevében, ill. 
János fiai: Demeter és Domokos, valamint Gergely fia: Jakab fogott bíróikkal a konvent 
elé járultak, és a bírók elolvasva az apácák privilegiális okleveleit, azt a döntést hozták, 
hogy Viola v. Annus [1358.] szept. 10-én (f. II. p. Nat. B. virg. tunc venturis) Zyld szigeten 
a konvent felek által odavezetett tanúsága jelenlétében azt, amit ott a Boldogságos Szűz-
egyházénak vall a saját lelkére, vegye vissza (recuperaret), és ha a Vadas-i nemesek az 
apácákat ott tilalmazzák a határjelek emelésétől, akkor őket az apácák ellenében a bíró 
része nélküli 30 márkában marasztalják el, ha pedig Viola v. Annus a fogott bírók ezen 
döntését nem tartja be, v. Zyld szigeten akkor nem jelenik meg, szintén a bíró része nélküli 
30 márkában marasztalják el a Vadas-i nemesek ellenében; a harmadik oklevél szerint 
Viola apátnő és Annus a maguk és a konvent nevében, ill. Dok fia János fiai: Demeter és 
Domokos, valamint Vadas-i Gergely fia: Jakab szept. 10-én a konvent tanúságával: András 
testvérrel és a szomszédokkal a sziget határjelei emeléséhez a helyszínre mentek, és Viola 
esküt tett, hogy a sziget a mondott tartozékaival együtt mindig is a Boldogságos Szűz-
kolostorhoz tartozott jog szerint, majd Viola és Annus a maguk és a kolostor apácái nevében 
e szigetet megszállták (descendissent), és mivel senki sem mondott ellent nekik, így a konvent 
tanúsága a szigetet a kis tavaival, földekkel és más tartozékokkal az apácáknak és a kolos-
tornak iktatta. Mivel tehát az eskü ellentmondás nélkül megtörtént, de ennek ellenére nov. 
18-án a Vadas-i nemesek a nádor előtt mégis azt mondták, hogy Viola és Annus az esküt 
nem Zyld szigetről, hanem Vadas birtokról tették le, és ezáltal elfoglalták az ő birtokukat, 
Viola és Annus viszont azt  állították, hogy az esküt Zyld szigetről és nem Vadas birtokról 
tették le, ezenfelül e nemesek egy rokon fiú (puer), Gergely fia: Gergely által tilalmazták 
az apácákat, ezért a nádor a pert annak nehézsége miatt és a felek akaratából [1359.] márc. 
13-ra (oct. diei Cynerum tunc venturas) halasztotta el, hogy akkor a bárókkal világosabban 
tudjon dönteni az ügyben. A per tárgyalása onnan a nádor több perhalasztó oklevelével 
végül 1360. máj. 1-jére (ad tunc presentes oct. Georgii) jutott, mikor is megjelent előtte 
Gergely fia: Jakab (azt állítva, hogy időközben János fiai: Domokos és Demeter, valamint 
Gergely elhunytak), ill. Gyvrke fia: Péter és Bwlchw fia: Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák 
nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), és Jakab azt mondta, hogy az apácák 
az eskü letételével nem Zyld szigetet, 10 jobbágytelket (mansiones iobagionum) és az ezen 
telkekhez (sessio) tartozó földeket akarták bírni, hanem az ő Vadas nevű birtokát akarták 
maguknak elfoglalni, holott Vadas az apácák Zyld nevű birtokától határokkal el van különítve. 
Erre Péter és Bulchw képviselők azt mondták, hogy Jakab elődei Zyld szigetet és a 10 telket 
az ezekhez tartozó földekkel együtt bérelték (sub nomine feudali seu censu … tenuissent et 
conservassent) az apácáktól, és azt a birtokot, ami Jakab Vadas-nak nevez, a Zyld szigethez 
tartozó 10 telek (mansio) helyén hozták létre (locassent et congregassent), azért, hogy az 
apácák egyházának jogait eltitkolják, majd bemutatták Kálmán király (H) 1109-ben kiadott 
privilegiális oklevelét, amiben többek között az szerepelt, hogy [I.] Szt. István király (H) 
Zyld szigetet földekkel és kis tavakkal és 10 szolgacsaládot (mansio) a nyájak legeltetésére 
a veszprémvölgyi (vallis Wesprimiensis) Boldogságos Szűz-monostornak adományozta, e 
szigeten tokhalászuk (piscator sturionum) van, de a föld nem közös (l. DHA. I. 136/II. 
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szám). Mivel a sziget, a 10 telek és az ezekhez tartozó földek bejárása és megtekintése 
nélkül a nádor akkor nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban kérte a budai káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel György pécsi kanonok, a királyné által speciálisan 
kiküldött királynéi káplán jún. 17-én (f. IV. p. 22. diem Penth. tunc ventura) menjen a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Zyld szigetre, a 10 telekre és annak földjeire, 
és ott elfogultság és hamisság nélkül tekintse meg, vajon az a birtok, amit Jakab Vadas-nak 
nevez, Zyld szigettől, a 10 telektől és azok földjeitől el van-e különítve határokkal, avagy 
ezek 1 és ugyanazok, avagy a 10 telekhely máshol van, tudja, meg, hogy mennyi föld tartozik e 
telekhelyekhez, majd a káptalan júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt. tunc venturas) tegyen 
jelentést a nádornak. A per tárgyalása onnan több halasztással a Bosznia elleni királyi had 
aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, [1363.] szept. 10-re (quind. residencie 
exercitus regii versus Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) lett halasztva, 
mikor is egyrészről Gyvrke fia: Péter és Bwlchw fia: Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák 
nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Gergely fia: Jakab be-
mutatták a káptalan jelentését, miszerint György mester pécsi kanonok, Erzsébet királyné 
(H) által a kúriájából ez ügyben speciálisan kiküldött káplánja Jánossal, a káptalan 
prebendarius karpapjával (Vadas-i Gergely fia: Jakab részére) és Mihály mesterrel, a káp-
talan kanonokával (a veszprémvölgyi apácák részére), a káptalan tanúságaival a mondott 
napon Zyld szigetre, a 10 telekre (mansio) és az azokhoz tartozó földekre ment a szomszédokkal 
és a felekkel, ezeket bejárta, majd úgy találta, hogy Vadas birtok Zyld szigettől, a telkektől 
és azok földjeitől el van különítve és azok szomszédságában van; de Jakab Zyld sziget és 
Vadas birtok között a Dunától kezdve egy berken áthaladva határként egy völgyet mutatott, 
mondván, hogy Zyld szigetet az apácáktól éves census-ért tartotta, az apácák viszont nem 
elégedtek meg ezen határmutatással, mivel más határokat Jakab nem talált; a mondott telek-
helyek a hozzájuk tartozó földekkel a régi időkben Vadas birtoktól más, távolabbi helyeken 
voltak elkülönítve, de hogy mennyi föld tartozik e telekhelyekhez, György nem tudta el-
dönteni. Mivel a káptalan ezen jelentése alapján a nádornak és a vele bíráskodó báróknak és 
nemeseknek úgy tűnt, Zyld szigetet a tartozékaival és a 10 telekhelyet a földjeivel a Boldogságos 
Szűz-egyháznak és apácáinak kell iktatni, Jakab és mások ellentmondása ellenére is (mivel 
e hosszú perben Jakabon és már elhunyt rokonain kívül más nem mondott ellent), ezért a 
nádor meghagyta, hogy a nádori ember a budai káptalan tanúsága jelenlétében nov. 8-án 
(oct. OO. SS. tunc venturis) menjen Zyld szigetre és a 10 telekhelyre a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében, a szigetet minden tartozékával és a 10 teljes telekhelyet 
Vadas birtok felől különítse el annyi szántófölddel, trágyázott és legelőnek használt 
(fimatis et campestribus) földdel, amennyivel 10 teljes telek (integre mansiones seu 
sessiones) a környező birtokokon v. falvakban rendelkezik, és Jakab és mások ellentmondása 
ellenére is a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak iktassa örök birtok-
lásra, ezért a nádor kérte a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel István fia: 
János, a nádor Batwrkw-i várnagya, a királyi kúriából ez ügyben speciálisan kiküldött ember 
nov. 8-án Zyld birtokon és a 10 telekhelyen a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében mindezt végezze el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak [1364.] jan. 13-ra 
(oct. Epiph. d. tunc venturas). Onnan a per tárgyalása a nádor perhalasztó oklevele szerint 
speciális királynéi parancsból máj. 1-jére (ad presentes oct. Georgii) lett kitűzve, mikor is 
egyrészről az apácák fentebb mondott képviselői királyi ügyvédvalló levéllel, másrészről 
Jakab bemutatták a káptalan jelentését, miszerint a nádor oklevelének megfelelően Zakal 
(dict.) Mihály nádori emberrel (akit a nádor István fia: János helyébe küldött ki) kiküldték 
tanúságul Péter papot, a Mária-oltár (altar virginis gloriose) szolgáját (minister), akik nov. 
8-án  Zyld szigetre és a 10 telekhelyre mentek a szomszédokkal, Gyurke fia: Péterrel, a 
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veszprémvölgyi apácák képviselőjével és Domokos fia: Miklóssal (aki Gergely fia: Jakab 
és más Vadas-i nemesek részére jelent meg a káptalan ügyvédvalló levelével), és a szigetet 
minden tartozékkal, a 10 telekhellyel és azok földjeivel a nádor döntésének megfelelően, 
ellentmondó nem lévén, a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak 
iktatták örök birtoklásra; a határok, amikkel a sziget, a telekhelyek és azok földjei Vadas 
birtoktól elkülönülnek: Vezzeus (dict.) János mester Chobou nevű birtoka határai; nagy út; 
Nyarfa (dict.) fák; Cherg birtok határai; Duna; a 10 telek a szigettel szemben van körtefák 
mellett. A káptalan oklevelének bemutatása után az apácák képviselői azt mondták, hogy 
bár Zyld szigetet és a 10 telekhelyet az apácáknak a fenti határok alatt a nádori ember iktatta, 
de Jakab az apácák birtokán lakik és azt tartja (teneret atque conservaret), és bár Jakab azt 
mondta, e határkijelölés az ő Vadas nevű birtokából elcsatolt az apácák ezen birtokához az 
iktatás idején, de mivel ezt megfelelő oklevél nélkül állította, ezért a nádor a főpapokkal, a 
bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy jún. 17-én (f. II. an. Nat. 
Johannis Bapt.) a nádori ember és a káptalan tanúsága menjenek Zyld szigetre és a 10 telek-
helyre, ezeket tartozékaikkal a mondott korábbi határok alatt, a szükséges helyeken új határ-
jeleket emelve iktassák a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak, Jakab és 
mások ellentmondása ellenére is, és mivel a birtokiktatáshoz és a határjelek emeléséhez 
szükséges kiküldeni a nádori és káptalani embereket, a nádor kéri a budai káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Zakal (dict.) Mihály nádori ember jún. 17-én mindezt végezze 
el, majd a káptalan nov. 8-ra (oct. OO. SS.) tegyen jelentést a nádornak, amikor ő döntést 
hoz arról, hogy Jakabot a saját kötelezettségének megfelelően a bírói rész nélküli 30 már-
kában el kell-e marasztalni az apácák ellenében v. sem. D. in Wysegrad, 32. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5321. (Acta Jesuitica. Jaurin. 16. 1.) Hátlapján azonos, középkori (Zygeth Zyzld [!] 

vocata…) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
429. 1364. jún. 1. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Butka-i Miklós fia: Pál a fiaival: Istvánnal, Jánossal és Andrással, többi fiai: 
László és Péter nevében pedig a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, másrészről ue. 
Miklós fia: Kis (Parvus) Miklós, vagyis ezen Pál fivére (frater uterinus), és megvallották, 
hogy örökjogú birtokaikat és birtokrészeiket [1365.] márc. 26-tól ápr. 13-ig (ab oct. diei 
medii Quadr. prox. venturis usque Pasce d.) általuk egyenlően kijelölt 8 fogott nemes bíró 
elrendezésével a Lelez-i konvent tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére a kápolnaispán 
jelen oklevelével kéri a konventet) egyenlően kettéosztják, ezek egyik fele minden haszon-
vétellel Kis Miklós használati (usualis) jogába és tulajdonába jut, a másik fele Pálnak és 
fiainak. Ha időközben Kis Miklós elhunyna, akkor Pál a birtokosztályt Kis Miklós fiaival 
végezze el. Vassan nevű zálogosított birtokuk márc. 4-én (oct. diei Cinerum) történő kivál-
tására Kis Miklós a jobbágyaitól annyi adót (collecta) szedhet be, amennyit Miklós fia: Pál 
a saját jobbágyaitól. Kis Miklós a feje és birtokai megváltásáért kifizeti Pál fiainak azt, 
amit a fogott bírók a birtokosztály idején meghatároznak, az általuk kijelölt helyen és időben. 
Ha a felek valamelyike mindettől elállna, akkor a másik féllel szemben a bíró része nélküli, 
a per kezdete előtt kifizetendő 50 márkában marasztalják el. Elidegenített birtokaik vissza-
szerzésében és birtokpereikben a felek azonos költséggel vegyenek részt. Ha a fogott bírók 
a mondott időben Miklós főváltságáról (redempcio capitis) és birtokai megváltásáról nem 
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tudnak döntést hozni, akkor az ügyet a királyi kúriába kell áttenniük a bárók döntésére. D. 
in Wyssegrad, sab. p. oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 66 815. (Dessewffy cs. margonyai lt. 37.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
 
 
430. [1364.] jún. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): a minap Péter firenzei (Florentinus) püspök a 
királytól visszatérve előadta neki azt a (teljes kereszténységnek hasznos) békeszerződést, 
amit Lajos [IV.] Károly római császárral kötött, és amiről a pápa más levelében írt a királynak. 
A pápa örömét fejezi ki ezen békéről; a király szándékáról a Nápolyi Királyság (regnum 
Sicilie) helyzete kapcsán (amiről a püspök bemutatta a király levelét); a most háborúktól 
sújtott egyháznak felajánlott segítő fegyveres szándékáról, amit megköszön; Lajos odaadásáról, 
amit mint a legkeresztényibb fejedelem táplál az egyház felé. D. Avinione, Kal. Jun., pápa-
sága 2. évében. [1364.]  
 
K.: Theiner II. 60–61. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 203. alapján.); Wenzel, Dipl. eml. 

II. 612–613. 
R.: Mon. Vat. Boh. III. 202; V. Orbán, LSC. 976. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 

203r. alapján.) 
 
 
431. [1364.] jún. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. királynénak (U): megtudta Péter firenzei (Florentinus) püspök 
jelentéséből, hogy a királyné a pápa és a római egyház felé bizonyított odaadásából a fiát: 
[I.] Lajos királyt (U) buzdította a [IV.] Károly római császárral való megegyezésre és a 
háborúktól sújtott egyháznak ajánlott segítő hadi szándékra. A pápa mindezt megköszöni a 
királynénak. D. Avinione, Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
K.: Theiner II. 61. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 204. alapján.); Wenzel, Dipl. eml. II. 613. 
R.: Mon. Vat. Boh. III. 202; V. Orbán, LSC. 977. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 

203r. alapján.) 
 
 
432. [1364.] jún. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa Miklós esztergomi érseknek, [I.] Lajos király (U) kancellárjának: megtudta 
Péter firenzei (Florentinus) püspök jelentéséből, hogy az apostoli szék által rábízott feladatai 
során az érsek tanácsokkal és kedvezéssel volt irányában a királynál. A pápa ezért köszö-
netet mond az érseknek. D. Avinione, Kal. Jun., pápasága 2. évében. [1364.] Ugyanígy 
István nyitrai püspöknek, Kont Miklós nádornak (U) és Demeter egri prépostnak.  
 
K.: Theiner II. 61. (ASV. Reg. orig. an. II. secr. fol. 204. alapján.) 
 
 
433. 1364. jún. 2. Visegrád 
[I. Lajos király] átírja 1359. máj. 8-i nyílt oklevelét, a következő lezárással: miként a 
Boszniában (in terra Vzure) elveszett nagypecsétjével ellátott másik oklevelével ezt már 
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megtette hasonló [nyílt] formában [Rezege-i] Miklós fia: Miklósnak. D. in Wyssegrad, 
domin. p. oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 52 031. (Kállay cs. lt. 1300. 1453.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, nagypecsét 

körvonalában: renovata est visis aliis litteris. 
R.: Kállay 1509. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 271–272. 
Megj.: Rendhagyó módon az átíró „keret” nyitott, mivel nincs bevezető szakasza. A per-

gamen közvetlenül az átírt oklevéllel indul és a lezárás azt követi annak végén. 
 
 
434. 1364. jún. 2. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt a bosnyákok elleni királyi had [1363.] aug. 27-re ki-
hirdetett oszlásának 15. napján, szept. 10-én (quind. residencie exercitus regalis versus 
Boznenses moti et ad oct. regis Stephani prox. preteriti proclamate) Mykola-i Péter fia: 
István mester Pál néhai bán fia: Pál mester ellenében bemutatott három, 1356-ban különböző 
időpontokban kiadott oklevelet (Zeech-i Miklós comes egykori országbíró meghagyását 
tartalmazó két oklevelét, ill. a bácsi káptalan királynak szóló jelentését), azt állítva, ezek 
tartalmazzák keresetét. Ezek szerint Zeech-i Miklós comes korábbi oklevelének megfelelően 
színe előtt 1356. márc. 16-án (oct. diei Cynerum, a. d. 1356.) Mykola-i Péter fia: István 
mester elmondta, hogy a Rachya, Lypolch és Halmas nevű birtokai Pál néhai bán fia: Pál 
mester birtokai szomszédságában vannak, és ezeket Pál birtokaitól új határjelek emelésével 
el akarja különíteni, ha ennek Pál nem mond majd ellent, mire Mihály litteratus Pál nevében 
a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével azt mondta, hogy ha István mester a királyi 
emberrel és valamely káptalan v. konvent emberével a birtokai határjeleinek Pál birtokai 
felőli bejárásakor és emelésekor a jog szerint jár el, Pál nem mond ellent, és mivel a birtok-
bejáráshoz és elkülönítéshez a királyi emberek és a bácsi káptalan tanúságai kiküldése volt 
szükséges, ezért Zeech-i Miklós comes írásban kérte a bácsi káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságaikat, akikkel a királyi emberek jún. 19-én (oct. Penth. tunc venturis) Rachya, 
Lypolch és Halmas birtokokat a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelen-
létében régi határaik mentén járják be, és mások, főleg Pál mester birtokaitól új határjelek 
emelésével elkülönítve iktassák ezeket Istvánnak, ha Pál v. mások nem mondanak ellent, 
az esetleges ellentmondókat idézzék  meg István ellenében okt. 6-ra (oct. Mychaelis) a 
királyi jelenlét elé (ha Pál mond ellent, őt nem kell megidézni, mivel perben van már Istvánnal 
és okt. 6-án idézés nélkül is meg kell jelennie Miklós comes előtt), a bárki által tilalmazott 
földrész(eket) ideiglenes jelekkel (signis pro metis positis) megjelölve, királyi mértékkel 
megmérve, v. szemmel megtekintve minőségét, mennyiségét, hasznát és értékét, hamisság 
nélkül fogott bírókkal együtt becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a káptalan tegyen 
jelentést a királynak okt. 6-ra; akkor egyrészről István, másrészről Turchech fia: László 
(Pál nevében a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatták az országbírónak a 
bácsi káptalan mondott jelentését, miszerint az országbíró oklevelének megfelelően 
Mykola-i Péter fia: István mester Rachya, Lypolch és Halmas nevű Wolkou megyei, Pál 
néhai bán fia: Pál mester birtokainak szomszédságában levő birtokai bejárását, elkülönítését 
és határjeleik emelését jún. 19-én a királyi emberek a káptalan tanúságai és a szomszédok 
jelenlétében nem tudták elvégezni, mivel István és Pál a Tervisium elleni királyi hadban 
voltak, ezért képviselőik akaratából mindezt a káptalan levelével szept. 15-re (oct. Nat. B. 
virg.) halasztották; mikor is a bácsi káptalan Kechenye-i Sámuel fia: János királyi emberrel 
kiküldte tanúságul kanonoktársát: András mestert (István mester részére) és Kenderes-i 
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György királyi emberrel kanonoktársát: Miklós főesperest (Pál mester részére), akikkel és 
a felekkel a királyi emberek az országbíró levelének megfelelően Rachya, Lypolch és 
Halmas birtokokat a szomszédok jelenlétében először István mester mutatása szerint Jenke 
birtok és tartozékai, majd Pál mester mutatása szerint Jenke birtokot és tartozékait István 
mester mondott birtokai felől a káptalan oklevelében leírt határok alatt bejárták, de ezek 
megmutatásakor a felek nem értettek egyet. Ezen oklevelek bemutatása után István mester 
azt állította Miklós comes-nek, hogy mondott birtokai határai egészen Baza-ig terjednek, 
mire az országbíró megkérdezte Istvánt arról, milyen jogon tartoznak hozzá Rachya, 
Lypolch és Halmas birtokok, Pál képviselőjét: Lászlót pedig arról, milyen címen tartozik 
Jenke birtok Pálhoz, mire István azt felelte, hogy Halmas és Rachya birtokok oklevelekkel, 
Lypolch pedig örökjogon tartozik hozzá, László képviselő pedig azt mondta, hogy Jenke 
oklevelekkel illeti Pált, és mivel Miklós comes a felek okleveleinek megtekintése nélkül 
nem tudott végső döntést hozni akkor, ezért a vele bíráskodó nemesekkel meghagyta, hogy 
a felek a mondott birtokaikra vonatkozó okleveleiket [1357.] jan. 8-án (oct. diei 
Strennarum prox. tunc venturis) mutassák be neki. Mindezen oklevelek bemutatása és 
elolvasása után Bubeek István országbírónak Péter fia: István azt állította, Lypolch birtok 
hozzá örökjogon tartozik és arról nincs oklevele, viszont Rachya és Halmas ügyében 
bemutatott 2 oklevelet: [I.] Károly király (H) 1323. dec. 10-én, uralkodása 23. évében kiadott 
privilegiális oklevelét, ami átírta és megerősítette korábbi pecsétjével ellátott, 1319. jún. 
24-én Temeswar-on kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. V. 503. szám), ami szerint színe 
előtt beleegyezésével Dombo-i Mihály fia: Egyed a Dombo-n levő birtokrészét minden 
haszonvétellel rokonának, Philpe [!] fia: Miklós mesternek adta örök birtoklásra az okle-
vélben leírt feltételekkel; ezen privilégiummal pedig a király Mihály fia: Egyed mondott 
birtokadományát (értesülve Dombo birtok iktatásáról, amit a királyi és a bácsi káptalani 
emberek elvégeztek ellentmondás nélkül) Philpe fia: Miklósnak, frater-ének: Péternek és 
örököseiknek a privilégiumban leírt határok alatt megerősítette (l. Anjou-oklt. VII. 648. 

szám). István, azt állítva, hogy Rachya birtok az ezen privilégiumban levő határok között 
fekszik, bemutatta még Farkas prépost és a pécsi káptalan 1244. évi oklevelét is, ami szerint 
Wya nembeli Péter fia: Elek a káptalan előtt megvallotta, hogy a Halmas nevű földje Fülöp 
zágrábi prépost és frater-ei: Péter és Tamás földje felőli harmadát az erdő harmadával a 
Doscha vízig 10 márkáért eladta nekik. Ezután Pál mester bemutatta Károly király 1313. 
nov. 10-én, uralkodása 13. évében kiadott privilégiumát, [IV.] Béla király (H) dátum és év 
nélküli privilégiumát, ami átírta hercegsége idején kiadott oklevelét, továbbá Károly király 
középső, ill. utolsó pecsétjével ellátott két privilégiumát, valamint Lajos király első pecsét-
jével ellátott privilégiumát, ami megerősítette Károly ezen, korábbi pecsétes oklevelét. 
Közülük Károly oklevelében a király az örökös nélkül elhunyt Kothath (dict.) Henrik fia: 
Herke Wolkou megyei összes birtokát, főleg Jenke-t minden haszonvétellel, falvakkal és 
földekkel Gara-i István bán fia: Kozal (dict.) Pál mesternek adta hű szolgálataiért. Béla 
király hercegsége idején kiadott oklevelében pedig többek között Borsod birtok határai 
szerepeltek (l. Reg. Arp. 606. szám). Habár Béla ezen oklevelében számos határjel szerepelt, 
amik révén Pál mester szerint az ő birtoka elkülönül István mesterétől, de mivel Béla 
királyként a hercegsége idején kiadott ezen oklevelét mondott privilegiális oklevelében 
csak átírta, de nem erősítette meg, ezért Bubeek István országbíró a bárókkal és az ország 
vele ülésező nemeseivel ezen hercegi oklevelet bizonyító erő nélkülinek nyilvánította, és 
mivel a felek azt mondták, nincs több határokat tartalmazó oklevelük e birtokok ügyében, 
őket újabb birtokbejárásra és határjel-mutatásra küldve meghagyta, hogy a királyi emberek 
a bácsi káptalan tanúságai jelenlétében nov. 18-án (oct. Martini) és más alkalmas napokon 
a szomszédok összehívásával és a felek v. képviselőik jelenlétében menjenek Rachya, 
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Lypolch és Halmas birtokokra, és ha szükséges, Dombou birtokra (aminek határai között 
fekszik István mester állítása szerint Rachya birtok), István mester Rachya birtokon mutassa 
be Károly király mondott, határokat tartalmazó privilégiumát eredetijében, és annak alapján 
Rachya birtokot járják be Jenke birtok és tartozékai felől (mindig a privilégiumban foglalt 
irányokhoz igazodva), ha a határjeleket jól láthatóan és nyilvánvalóan meg tudják találni 
(ha nem tudják, akkor pedig István mester mutatása alapján), majd Lypolch és Halmas 
birtokokat járják be István mester mutatása alapján, és ha Pál mester István mester birtokai 
határainak megmutatásával elégedett lesz, akkor a feleknek hagyják a maguk birtokjogait, 
ha pedig Pál nem lesz elégedett, akkor Jenke birtok határait Rachya, Lypolch és Halmas 
felől Pál mester mutatása alapján járják be, és ha ez esetben a felek a birtokok bejárásakor 
és határaik megmutatásakor egyetértenek, akkor a feleknek a maguk birtokjogát új határjelek 
emelésével (ha szükséges) elkülönítve iktassák örök birtoklásra, ha pedig a felek valame-
lyikének mindezekben mások ellentmondanak, őket [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc 
venturas) idézzék a királyi jelenlét elé, a felek között vitásnak maradt, v. mások által tilal-
mazott birtokrész(eke)t pedig ideiglenes jelekkel (signis metalibus) megjelölve, királyi 
mértékkel megmérve, v. ha nem lehet mérni, szemmel megtekintve minőségét, mennyiségét, 
hasznát és értékét, hamisság és elfogultság nélkül  fogott bírókkal együtt becsüljék fel értékén 
(in condigno suo precio et valore) az ország szokása szerint, majd ezután nézzék meg, vajon az 
István felperes v. a Pál alperes által megmutatott határok valósabbak, pontosabbak és 
nyilvánvalóbbak-e. Az országbíró tehát írásban kérte a bácsi káptalant, hogy küldjék ki 
tanúságaikat, akikkel Keztenche-i Illés (István részére) és Ruch-i András fia: Márton (Pál 
részére) királyi emberek nov. 18-án mindezeket bírói meghagyásának megfelelően végezzék 
el, majd a káptalan jan. 13-ra a királynak tegyen jelentést. Akkor megjelent az országbíró 
előtt István mester és bemutatta a bácsi káptalan királynak szóló jelentését, viszont Pál 
mester érdekében a király nagypecsétes oklevele került bemutatásra (l. 51. szám) És bár 
eszerint a király utasította az országbírót, hogy Pál mester ezen perét máj. 1-jére halassza 
el, de a királyné speciális parancsának közbenjöttével ő a pert márc. 6-ra (oct. diei medii 
Quadr.) halasztotta el a Pál által kifizetendő 9 márka bírsággal (mivel a mondott 3 birtok 
ügye per se in singulis litteris fuit ventilatum), oly módon, hogy Pál mester márc. 6-ig 
András néhai vajda (Lajos király előbbi oklevelében mondott) fiai és szentszalvátori (S. 
Salvator) Simon fiai (saját birtokai határait érintő) privilegiális okleveleit elkérve mutassa 
be (v. velük mutattassa be) színe előtt eredetijükben és nem átiratban, s ha ezt nem teszi, 
akkor az országbíró ezen oklevelek hiányában is döntést hoz a perben további halasztás 
nélkül az ország szokásának megfelelően, és márc. 6-án Pál mester a mondott 3 [!] márka 
bírságot az országbírónak és a peres ellenfélnek fizesse ki. Márc. 6-án Péter fia: István 
mester kérte, hogy Pál mester mutassa be vállalásának megfelelően András vajda fiai és 
szentszalvátori Simon fiai privilegiális okleveleit, mire Domokos fia: György az ura: Pál 
mester nevében királyi ügyvédvalló levéllel azt mondta az országbírónak, hogy Pál mester 
ezen okleveleket nem tudta fellelni és ezért ezeket ő nem tudja bemutatni. Erre István mester 
bemutatta a bácsi káptalan királynak szóló jelentését, miszerint megkapva az országbíró 
levelét, Keztenche-i Illés királyi emberrel (a felperes Péter fia: István részére) István mester 
dékánt, Ruch-i András fia: Márton királyi emberrel (az alperes Pál néhai bán fia: Pél mester 
részére) Benedek mestert, kanonoktársukat küldték ki tanúságul, akik a felekkel nov. 18-án 
és más napokon először István mester Rachya nevű birtokára mentek a szomszédok össze-
hívásával és azt az István mester által ott bemutatott oklevelek és István mutatása alapján 
így járták be: nagy út mellett egy árokban István 2 mélyedést mutatott, azt állítva, ezekből 
2 föld-határjelet Pál eltörölt; füves út; völgy oldalában levő szántóföld végében István azt 
állította, ott 2 föld-határjel volt, amiket Pál lerombolt; Rachya falu vége, ahol egy szántó-
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földön megállva István azt mondta, ott egy diófa volt, alatta 2 föld-határjellel, mely diófa a 
határjele volt Dombo és Rachya birtokoknak, valamint Phile fiai birtokának; ezzel szemben 
Pál mester a bejárást és határmutatást Rachya falu végénél egy cseresznyefa csonkjánál 
kezdte, mondván, ez Jenke nevű birtoka határjele; völgy közepén azon hely, ahol István a 
saját határjárását kezdte, és itt Pál azt mondta, hogy a völgy közepe Jenke birtok határa; a 
felek közötti vitás földrészt a királyi emberek fogott nemes bírókkal együtt szemmel meg-
tekintve 25 királyi mértékű holdnak találták, és ezt a felek elfogadták; majd Lypolch és 
Halmas birtokokat először István mutatása alapján így járták be: wlgo Geeph-nek mondott 
földrész Lypolch falutól keletre nagy távolságban szántóföldek között, ahol István egy 
földjelet (signum terreum) mutatott Lypolch nevű birtoka határjeleként; ezután összesen 8, 
jól látható földjel nagy távolságokban; füves út közepén egy jól látható határjel, ahol azt 
állította, hogy volt ott egy másik, lerombolt határjel is, és hogy ott Lypolch birtok véget ér 
és a Halmas nevű birtoka kezdődik, így onnan elkezdték bejárni Halmas határait; wlgo 
Gay-nak hívott kis erdő oldalában egy földjel; ue. út egy keresztútig; nagy mélyedés 
Halmas falu mellett, aminek közepén István állítása szerint 2 föld-határjel volt, de Pál mester 
néhai bán ezeket lerombolta és kiásta; út szántóföldek végénél egy cseresznyefát mutatott, 
ami alatt állítása szerint két eltörölt föld-határjel volt; szénáskert, ahol állítása szerint 2 
föld-határjel volt és ezeket Pál mester jobbágyai lerombolták; wlgo Maladerdew nevű erdőnél 
megégett csonk mint határjel; nagy erdőben másik nagy facsonk, amit szintén a saját határ-
jelének mutatott; Boza folyó partja, ahol István azt mondta, hogy Halmas birtok határai a 
Boza folyóig tartanak, mire Pál mester azt állította, hogy a bíró oklevele nem a Boza folyót, 
hanem a Daska folyót nevezi meg; ezután Pál mester a maga részéről a határok megmuta-
tását a Boza folyónál kezdte és onnan ezen nagy erdőkben a Boza folyó mellett haladt a 
Vydahor víz medréig, ami mellett egy árokkal körülvett kis hegyet mutatott, mondván, az a 
néhai Herreh várhelye volt; Vydahor folyó medre nagy távolságban, és Pál azt mondta, 
hogy e meder az ő Jenke nevű birtoka és szentszalvátori Simon fiai birtoka közötti határ 
régóta; Halmas birtokhoz közeli út; wlgo Maladerdew nevű erdők között azt állította egy 
facsonkról, hogy az határjel (signum metale) közte és Simon fiai között; bozótos 
(rubetum), amiben össszesen 3, jól látható föld-határjelet mutatott; Halmas falu vége, ahol 
1 wlgo Jegenye fát mutatott határjeleként; kápolna helye, amiről azt mondta, ez közös hely 
közte és István között, Halmas falu pedig nem tartozik őhozzá; nagy út mellett szántóföld 
végében egy cseresznyefáról állította, hogy az ő kiirtott határjele; út egy nyíllövésnyi 
távolságig; másik út, ahol azt mondta, ott 2 eltörölt föld-határjel volt; ue. út közepén egy 
gyümölcsfáról állította, hogy az ő kitépett (eradicata) határjele; ue. út oldalán jól látható 
föld-határjelt; erdő oldalában földjel; bozótosban 2 föld-határjelet mutatott, az egyik jól 
látható volt, majd egy facsonkot nevezett határjelének; wlgo Twlfa nevű nagy fa Lypolch 
falu végének közelében, amit Jenke nevű birtoka határjelének mondott; wlgo Gyakar nevű 
bozótos közepe; völgy, ahol szántóföld végében két helyen egy-egy földjelet mutatott mint 
határjeleit; wlgo Gyeph nevű földrész szántóföldek között, ahol földjelet mutatott, mint 
Jenke nevű birtoka határjelét, és itt megállva azt mondta, hogy a Boza folyótól (annak 
közepével együtt) mutatott határjelek és földjelek idáig az ő Jenke nevű birtokát és annak 
tartozékait különítik el; a birtokbejárások után a királyi emberek fogott nemes bírókkal 
együtt a vitás földrészek között a Boza folyó melletti, jó makktermő és más hasznokat 
hozó nagy erdőkben királyi mértékkel mérve 598 holdat találtak, a kisebb, wlgo 
Maladerdew nevű erdőkben 41 holdat, a szántóföldekben 400 holdat (ahol István azt állította, 
mindezek az ő Halmas nevű birtokához tartoznak), a Lypolch faluhoz közeli vitás földeken 
468 holdat. Mivel tehát Péter fia: István mester Lypolch, Halmas és Rachya birtokban 
örök-, vásárolt és szerzett jogon már korábban volt, mint ahogy Pál mester apja: Pál bán a 
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királytól Jenke birtokot a tartozékaival megszerezte, és a káptalan ezen oklevele alapján 
István mester e birtokok bejárása idején valósabb és nyilvánvalóbb határjeleket mutatott a 
saját birtokainál, mint Pál mester Jenke birtok és tartozékai esetén, továbbá mivel István 
mester Rachya birtok ügyében határokat tartalmazó okleveleket, Halmas birtok esetén 
pedig vásárlásról szóló (de határokat nem tartalmazó) oklevelet bír, ezért az országbíró, a 
főpapok, a bárók és az ország vele ülésező nemesei úgy vélték, hogy a vitás földek ügyében 
(amik összesen 10 ekényit és 30 holdnyit tesznek ki) az esküt Istvánnak kell megítélni. És 
bár e vitás földeket a királyi emberek 10 ekényire és 32 [!] holdnyira becsülték, de mivel 
Halmas és Jenke birtokok között jó makktermő erdők vannak a Boza víz mellett, ezért e 
vitás földek  mondott haszonvételeik miatt nagyobb becsértékűek kell legyenek, így István 
esküje letételekor az ország szokása szerint 2 határtársa és 2 szomszédosa kellene jelen 
legyen. Mivel azonban István azt mondta, a legtöbb helyen Pál mester a határtársa, a többiekről 
pedig azt állította, hogy kevés olyan nemes van, akivel az esküjét le tudná tenni, és közülük 
Ruch-i Bálintot Gara-i Miklós Machou-i bán (vagyis Pál mester frater-e) famulus-ának, 
Ruch-i Mártont ezen Pál mester szerviensének, Pétert és Gyuke-t pedig ezen Bálint és 
Márton fivéreiének (fratres carnales) nevezte, Pál mester képviselője pedig ezt nem tagadta, 
így ezen okokból István azt mondta, Pál mester és Miklós bán famulus-aival és azok fivéreivel 
az esküjét nem tudja letenni, ami mind az országbírónak, mind a vele ítélkező báróknak és 
nemeseknek is nyilvánvaló volt. Mindezeket megfontolva az országbíró ezen főpapokkal 
és bárókkal (István nyitrai és Domokos csanádi püspök, Konth Miklós nádor, a kunok bírája, 
János királyi tárnokmester, az országbíró fivére: Bubeek György királynéi tárnokmester) és 
nemesekkel meghagyta, hogy máj. 1-jén Lukács mester litteratus, az országbírói kúria 
notarius-a, királyi ember, valamint István és Benedek mesterek, a bácsi káptalan felek részére 
korábban kiküldött tanúságai (avagy ha valamely ésszerű okból akadályoztatva ők nem 
tudnak jelen lenni, akkor a káptalan más, egyszerű kanonokságnál nagyobb méltóságú 
tanúságai, akik kiküldésére az országbíró jelen oklevelével kéri a káptalant) menjenek 
Rachya, Lypolch és Halmas birtokokra és tartozékaikra a szomszédok összehívásával, e 
birtokokat Jenke és tartozékai felől járják be, István legutóbbi határmutatása alapján jeleket 
(signa metalia) elhelyezve a korábbi határjelek és földjelek mellé, majd máj. 2-án (2. die 
oct. Georgii) István negyvened-magával (nemesekkel, akik közül a mondott okokból e 
három birtoka 1 határtársa és 4 szomszédosa kell jelen legyen) az egyik határjelnél ezen 
eskütársaival együtt az övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, és általában 
ahogy az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás (moris est), tegye le az esküt 
arról, hogy a mondott határjelek és jelek, amiket az utolsó bejárás során megmutatott, 
Rachy, Lypolch és Halmas nevű birtokai valós határjelei és jelei, amik ezeket Pál mester 
Jenke nevű birtokától és tartozékaitól különítik el, és a mondott vitás földek régtől fogva az 
ő ezen 3 birtokához tartoznak. Ha István az esküt leteszi, a királyi és káptalani emberek e 
vitás földeket (a szükséges helyeken új határjeleket emelve) István mester ezen birtokaihoz 
csatolva iktassák neki, ha pedig nem teszi le, akkor Pál mester birtokához csatolják és iktassák 
Pál legutóbbi határmutatásának megfelelően, a felek és mások (mivel az eljárás során senki 
más nem lépett a perbe) ellentmondása ellenére is. Mivel az eskü sok szót foglal magába, a 
káptalan Istvánnak kiküldendő tanúsága az eskü szövegét Istvánnak és eskütársainak szó 
szerint részletesen mondja előre (recitare). A felek az ügyben megegyezhetnek, ha az ország-
bírót a békebírsággal a per mikéntségének megfelelően kiengesztelik. A felek a káptalan 
jelentését v. a megegyezésüket vigyék el az országbírónak máj. 8-ra (quind. Georgii) mikor 
is Pál mester a 9 márka bírságot (amit most kellett volna kifizessen, de nem tette) kétszeresen 
rójja le az országbírónak és a peres ellenfélnek. Máj. 8-án megjelent egyrészről Péter fia: 
István, másrészről Pál néhai bán fia: Pál mester, és bemutatták az országbírónak a bácsi 
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káptalan királynak szóló, azonos tartalmú két levelét (l. 337. szám). Ezek tartalmát a feleknek 
elmagyarázva és kifejtve (expositis et explicatis) az országbíró megkérdezte Istvánt és Pált, 
hogy megegyezésüket a vitás földek és erdők ügyében, valamint ezek határjeleinek emelését 
örökre megőrzik-e egymás között, mire ők igennel feleltek, ezért kérésükre az országbíró a 
megegyezésüket és a teljes peres eljárást elfogadja, és oklevelével örökre megerősíti számukra, 
mások jogait nem érintve. Erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát 
ki Istvánnak. D. in Vyssegrad, 26. die quind. Georgii, a. d. 1364. prenotato. 
 
E.: Dl. 281. (NRA. 1510. 2.) Hátlapján középkori kezektől: super Raccha, Lipolcz et 

Halmas metalis, ill. Stephani filii Petri filii Phile. Függőpecsét és lila-zöld fonata. 
 
 
435. 1364. jún. 2. Kőrös 
György mester Cris megyei comes, Bexe fia: Egyed, Illés fia: Balázs, Pousa fia: László 
[! ∋: Aladár] és László fia: István szolgabírók kinyilvánítják, hogy az István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, István váci [! ∋: nyitrai] püspök, 
magister sacre pagine és Miklós néhai érsek testvére (germanus): Tamás, királyi vikáriusok 
által Cris megye nemeseinek nyilvános kikiáltás után máj. 26-án (quind. Penth.) Kőrösön 
(Crisium) tartott közgyűlésen Ala-i Benedek ágostonos remete rendi testvér, a kőrösi 
Boldogságos Szűz-kolostor perjele a maga és a kolostor testvérei nevében pert indított 
…..-i Egyed fiai: Péter, Petk, György és János ellenében a néhai Izsák fia: Miklóstól a 
kolostorra háramlott birtokrész ügyében, de végül, engedélyt kapva a megegyezésre a viká-
riustól és a megye hatóságától (nobis), fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek 
meg az oklevélkiadók előtt, hogy Egyed fiai a Zelnek és Cherezma folyók közötti, az ő és 
mások jogaitól elkülönített kaszálót a maguk és örököseik részéről szavatosság vállalásával 
a Boldogságos Szűz-egyháznak adták, míg a perjel és a testvérek a mondott birtokrészt 
minden tartozékkal régi határai alatt Egyed fiainak adták cserébe örök birtoklásra, átadva 
nekik a birtokrészre vonatkozó okleveleiket is, s ha ezekből csalárdul megtartottak volna, 
érvénytelenek. Amelyik fél az elrendezést nem tartja meg, a per kezdete előtt kifizetendő, 
bíró része nélküli 40 márkában marasztalják el a másik ellenében. A kaszáló határai, miként 
Jakab fia: János mester vicecomes és Ádám, az oklevélkiadók prothonotarius-a (akiket a 
kaszáló iktatására küldtek ki) a felekkel együtt …… visszavitték: kereszttel jelölt, 
wlgariter fyzfa nevű fűzfa a Zelnek nevű patak partján; …… patak …..; kereszttel jelölt, 
wlgariter thulfa nevű tölgyfa a mondott Che[re]zma patak mellett; ezen patak a Zelnek 
patakig; Zelnek patak. Erről függőpecsétes oklevelet bocsátanak ki a feleknek. D. in 
Crisio, 8. die congregacionis prenotate, a. d. 1364. 
 
K.: Smič. XIII. 373–375. (Zágrábi lt.-ban volt XVII. századi hiányos Má. alapján.) 
 
 
436. 1364. jún. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Semyen-i Lengel (dict.) János fia: Leukus a maga és frater-ei nevében 
előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében 
átírja nekik és örököseiknek [IV.] László király (H) 1274. aug. 27-i, gyanútól mentes nyílt 
oklevelét (l. Reg. Arp. 2543. szám), más jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, f. II. p. 
oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 41 578. (Múz. Ta. Véghely.) Hátlapján nagypecsét körvonala. 
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Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
437. 1364. jún. 3. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Bereck litteratus 
(Kanysa-i Lőrinc fia: János mester nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével) 
máj. 9-től (ab quind. Marci) 25 napig állt színe előtt, de az esztergomi káptalan levelével 
megidézett Zala megyei Lorand fia: Miklós ellen, aki azonban nem jelent meg, nem is 
küldött senkit, ezért István comes bírságban marasztalja el Miklóst, ha magát nem tudja 
ésszerűen kimenteni. D. in Vissegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5322. (NRA. 1698. 126.) Hátlapján azonos és más középkori kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Lorand apja Mykch bán volt), valamint zárópecsét körvonala. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1365. nov. 29. Dl. 5376. (NRA. 10. 21.) Eltérő névalakja: 

Kanyssa. 
 
 
438. [1364. jún. 3. Vasvár] 
Raduch-i Lorand fia: János mester vicecomes és a Vasvár megyei szolgabírók tudatják, 
hogy amikor jún. 3-án (f. II. p. oct. Corporis Christi) üléseztek, egyrészről a Vasvár megyei 
Heryn-i Miklós litteratus fia: János pap a maga és fivére (uterinus frater): Jakab nevében (a 
saját terhére és bírságára), másrészről Heryn-i Márton fia: Bálint megvallották, hogy [azon 
perben], amit színük előtt János pap és Jakab a leánytestvérük (soror uterina): Kathlyn, 
ezen Bálint [felesége] (Bálint birtokrészéből megillető) hitbére és leánynegyede ügyében 
viseltek Bálint ellenében, fogott nemes bírók elrendezésével megegyeztek, és Bálint mind-
ezekért 1 márka dénár készpénzt ([a márkát] 10 pensa-val számolva) fizetett Miklós 
litteratus ezen fiainak, ezért János pap a maga és Jakab nevében Bálintot és leszármazottait 
Kathlyn hitbére és leánynegyede ügyében nyugtatta. D. ……..... a. d. .…. 
 
E.: Dl. 41 576. (Múz. Ta.) Foltos. Pecsét hártyaszalagja.  
Megj.: A dátum OL-adatbázis megállapítása. A forrás 1364. évi valószínű keltét erősíti a 

406. számú oklevél is. 
 
 
439. [1364.] jún. 3. [! jún. 10. ?] 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak, hogy gyűrűspecsétes parancslevelének 
megfelelően (l. 378. szám) kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Sixtus-t, akivel Pous 
fia: István királyi ember jún. 9-én (domin. p. quind. S. Trinit.) a Koromla birtokon levő 
részt a szomszédok jelenlétében Salamon fia: Pál joga nevében visszavette (recaptivasset) 
és Pálnak iktatta, nem lévén ellentmondó. D. f. II. p. predict. quind. S. Trinit., a. eiusdem 
prenotato. [1364.] 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1483. ápr. 24. Dl. 5317. (Acta Paulinorum. Csatka 5. 1.) Eszerint zárt 

papíroklevél volt. 
Megj.: Az oklevél dátuma jelen formájában jún. 3-at jelenti, valószínű azonban, hogy elírás 

van benne, és talán inkább egy héttel később, a jún. 9. utáni hétfőn, jún. 10-én kelt.  
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440. [1364.] jún. 3. Avignon  
[V.] Orbán pápa Mihály [fia:] János papnak, a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba) 
Szűz Mária-egyház Szt. Benedek-oltára örökös káplánjának ezen Szűz Mária-egyházban a 
Móric [fia:] István ottani kanonok halálával megüresedett kanonokságot és prebendát 
biztosította, ezért utasítja a veszprémi püspököt és a veszprémi egyházmegyei budai éneklő-
kanonokot, hogy e kanonokságot és prebendát, amik éves bevétele nem haladja meg a 70 
aranyforintot, a kanonoki jog teljességével Jánosnak adják át, vezessék be őt ezek tulajdo-
nába, védjék meg azokban, fogadtassák ezen egyházban kanonokká, biztosítsanak neki 
stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokság és prebenda bevételeiből 
részeltessék, az ellentmondókat egyházi fenyítékkel csitítva. Mindez érvényes ezen egyház 
statutumai és szokásai ellenére is. János, ahogy azt vállalta is, a mondott örökös káplánságról, 
aminek éves bevétele nem haladja meg a 14 aranyforintot, le kell mondjon. D. Avinione, 
III. Non. Jun., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 328r-v. (Df. 289 764.) 
 
 
441. 1364. jún. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-aiknak és a királyi officialis-oknak, városoknak, szabad falvaknak és ezek rector-ainak, 
bíróinak és falunagyainak: elpanaszolták neki János fia: János, András fiai: Miklós és István, 
Kemyn fia: Miklós, János fiai: Tyak és Péter, valamint Tyak-i Miklós fiai: Lorand és Miklós, 
Chuz (dict.) János, Dalmácia és Horváto. egykori bánja nemes famulus-ai, hogy a címzettek 
közül egyesek az ő birtokaikat, erdőiket és más haszonvételeiket, főleg a Rabaerde nevű 
erdőjüket használják, ezekből bizonyos részeket maguknak jogtalanul elfoglaltak, és az ő 
jobbágyaikat folyamatosan tilalmazzák és zaklatják. Mivel a király nem akarja, hogy e 
famulus-okat jogtalanul és ok nélkül terheljék, és őket jogaikban meg óhajtja őrizni, ezért 
utasítja a címzetteket, hogy e famulus-okat ne zaklassák jogtalanul (absque lege et 
iusticia), birtokaikat, erdőiket és más haszonvételeiket ne foglalják el és ne használják, 
jobbágyaikat jogtalanul ne akadályozzák. D. in Wyssegrad, f. III. p. oct. Corporis Christi, 
a. eiusdem 1364. 
 
E.: GYMSML. Niczky cs. lt. 4680. 78. (Df. 209 180.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű 

tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvonalában: renovata est per alias litteras. 
 
 
442. 1364. jún. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja Gara-i Miklós Machow-i bánnak, hogy amikor 
Senthpeter-i Mihály fiai: Demeter és László, valamint Senthpeter-i János fiai: László és 
Tamás megkérik, birtokaik határjeleit a bán honor-ja alatt fekvő királyi birtokok felől nekik 
emeltesse fel. A földjeikből a bán semmit ne vegyen el, de azt se engedje, hogy a király 
földjeiből ők bármit elfoglaljanak. D. in Vissegrad, f. III. p. oct. Corporis Christi, a. 
eiusdem 1364. 
 
Á.: a 787. számú oklevélben. 
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443. 1364. jún. 4. Visegrád 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy Corlatfalua-i Péter fia: László – 
Poharus (dict.) Péter fia: Miklós nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével – 
máj. 1-jétől (oct. Georgii) 34 napig állt színe előtt a pereskedők sokasága miatt Solmus-i 
Aprod (dict.) Miklós fia: István ellenében, aki azonban felperesként a nádor korábbi perha-
lasztó oklevele ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért a nádor Istvánt királyi 
bírságban marasztalja el Péter fia: Miklós ellenében, ha magát nem tudja ésszerűen kimen-
teni. D. in Vissegrad, 35. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 64 069. (Kapy cs. lt. 62.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés – eszerint 

Puharus (dict.) Péter mester néhai –, valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Fekete Nagy A., T. 1927. 20. 
 
 
444. 1364. jún. 5. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Zenthmaria-i Zekul 
(dict.) György fia: Péter, valamint Iwan Bezdench-i plébános kérésére a királyi kápolnaispán 
emberével: Jánossal kiküldte László fia: Miklós királyi embert, aki jún. 5-én (f. IV. p. oct. 
Corporis Christi) Zala-i (dict.) Péter fia: Gothard-ot Vissegrad városban megtalálva tilal-
mazta attól, hogy Kysdench birtokot megvásárolja és azt elfoglalja. D. in Vissegrad, in die 
prenotato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 72 542. (Simonyi cs. lt. 39.) Hátlapján zárópecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
445. 1364. jún. 5. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Kara-i Domokos 
fia: Inas (dict.) Miklós a fiaival: Mátyással és Jakabbal, másrészről Merey-i István fia: 
Péter, és előbbiek a Kara falu területén levő szőlőjüket, ami mellett dél felől ezen Péter 
szőlője, észak felől pedig Domokos fia: János szőlője fekszik, 4 márka dénárért a konvent 
előtt szintén megjelent  ezen Domokos fiai: Batur (dict.) Balázs és János beleegyezésével 
eladták Péternek és örököseinek. D. f. IV. an. Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 49 279. (Mérey cs. lt. 60.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 24 (1993) 8. és 29 (1998) 30.  
 
 
446. 1364. jún. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak, városoknak, szabad falvaknak és ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak: mivel az ország szokása szerint bármely nemes és birtokos ember a saját 
jobbágyai és birtoktalan szerviensei felett az ügyeikben (kivéve a tolvajlást, rablást és köz-
bűnügyeket) maga ítélkezhet, ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy Nekche-i néhai 
Denk mester fia: Sándor jobbágyai és birtoktalan szerviensei felett, bármely birtokán is 
lakjanak, semmilyen ügyükben ne ítélkezzenek (kivéve a mondottakat), javaikat a címzettek 
területein és birtokain ne foglalják le, és ha valakinek a címzettek közül keresete (accio) 
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lenne ellenükben, a pert uruk: Sándor jelenléte előtt folytassák le, és ha ő az igazság-
szolgáltatásban hanyag lenne, akkor a panaszosok ne ezen jobbágyokat és famulus-okat, 
hanem az urukat idézzék a király, v. Sándor rendes bírója (ordinarius iudex) jelenléte elé az 
igazságszolgáltatás megtagadásának megokolására, és akkor Sándor részéről a király v. a 
rendes bíró fog igazságot adni. D. in Vissegrad, quind. Corporis Christi, a. eiusdem 1364.  
 
E.: Dl. 5323. (NRA. 1539. 66.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint vörös 

viaszú kis pecsét nyomában: commissio domine regine. 
 
 
447. 1364. jún. 6. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy Feulnemty-i György fia: Péter kifizette 
neki azon 5 márka békebírság harmadát, amivel neki az Ákos mesterrel és fiaival: Lászlóval 
és Mykch-el máj. 1-jén (oct. Georgii), a nádor bírói engedélyéből birtokügyben történt 
megegyezés miatt tartozott. D. in Vissegrad, quind. Corporis Christi, a. eiusdem 1364.  
 
E.: Dl. 75 370. (Patay cs. lt. 14. 15.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
448. 1364. jún. 6. 
A Kulus-i konvent 1364. jún. 6-i (quind. Corporis Christi, anno in presenti) oklevele szerint 
az alvajda kérésére annak emberével, András fia: Miklóssal kiküldték tanúságul Miklós 
testvért, akik megtudták nemesektől, nem nemesektől és bármiféle [helyzetű] emberektől, 
főleg a szomszédoktól (Miklós és Leukes mesterek, Doboka-i nemesek, Inokhaza-i Illés 
fia: Mihály, Lona-i Mihály), hogy Gyrukuth földrész Olnuk birtok határain belül van és 
mindig is János fia: Barnabás örökjoga volt. 
 
Tá.: a 830. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 348. (Tá.-ban.) 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 272; Erdélyi Okm. IV. 275. és 291. szám. 
 
 
449. 1364. jún. 6. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja kinyilvánítja: 
amikor a királynénak számos országlakosa elpanaszolta, hogy nekik és a hozzájuk tarto-
zóknak igen nagy jogtalanságot és kárt okoznak folyamatosan a főesperesek és 
alesperesek, akik a megölt emberek temetéséért márkát szednek tőlük, a királyné szemé-
lyesen utasította Vilmost, hogy a királyi levéltárban (in conservatorio regali) keresse elő a 
vonatkozó pápai oklevelet, és annak szó szerinti másolatát minden kérelmezőnek bocsássa 
ki kápolnaispánsága királyi pecsétje alatt (sub sigillo regio quo pretextu dicti honoris nostri 
comitatus capelle regie utimur). Vilmos ennek megfelelően ezen pápai oklevelet (XII. 
Benedek, 1335. aug. 13.; l. Anjou-oklt. XIX. 500. szám) átírja és a mondott pecséttel ellátja. 
D. in Wyssegrad, quind. Corporis Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: Dl. 25 327. (Nádasdy cs. lt.) Hátlapján középkori (…per archidiaconos una marca pro 

sepultura non exigatur) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló 
plicatura. 
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450. 1364. jún. 7. 
A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Dudech fiai: Pál és Péter, valamint István 
fia: Tamás (Vereuche megyeiek), másrészről Kanizka-i Jakab fia: Domokos mester, és 
előbbiek megvallották, hogy mivel a rájuk az elődeiktől (avus): Dragech-től és Dragan-tól 
háramlott, hatalmaskodó kezek által elfoglalt Kanizka nevű örökjogú birtokuk visszaszerzésére 
(mivel erre nekik nem volt lehetőségük) nekik Domokos a javaival és személyével segítséget 
nyújtott, ezért jótéteménye viszonzásául e birtok Domokos mester birtoka felőli harmadát 
minden haszonvétellel Domokosnak és örököseinek adták, vállalva saját rokonaikkal 
szemben, hogy e birtokharmadon Domokost és utódait békésen megőrzik, s ha ezt nem 
tennék, hatalombajban való elbukásban (in succubitu duelli potencialis) marasztalják el 
őket, ezenfelül a Kanizka-n levő birtokrészeik minden haszonvétellel Domokosra és utódaira 
háramoljanak. Erről a káptalan függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát 
ki. D. f. VI. an. Barnabe, a. d. 1364.  
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 47. (Df. 230 492.) Foltos. Függőpecsét fonata. 
Tá.: Cillei Ulrik szlavón bán, 1454. jan. 25. Dl. 34 011. (NRA. 1675. 19.) Eltérő névalakjai: 

Konzka, Dudeh, Werewche. 
K.: Smič. XIII. 375–376. 
 
 
451. [1364.] jún. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa, mivel a veszprémi egyházmegyei szentgróti (S. Gerardus) Szt. Gellért-
plébániának szerfeletti régisége miatt szüksége van a felújítása, de erre nincs lehetősége, 
ennek érdekében 10 évig minden meggyóntnak, akik a felsorolt ünnepnapokon (Nat., Circ., 
Epiph., Resurr., Asc. és Corporis d., Penth., Nat., Ann., Purif. és Ass. Marie, Nat. Johannis 
Bapt., Petri et Pauli, Gerardi, OO. SS.), ezek némelyikének (Nat., Epiph., Resurr., Asc. és 
Corporis d., Nat. és Ass. Marie, Nat. Johannis Bapt., Petri et Pauli) oktáváján, a Penth. 
utáni 6 napon és az egyház felszentelésének ünnepén azt felkeresik és annak javításában 
segítenek, minden alkalommal 1 év és 40 nap bűnbocsánatot ad. D. Avinione, VII. Id. Jun, 
pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 156. 595v-596r. (Df. 289 755.) 
R.: V. Orbán, LC. 10981. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 253. fol. 95v. alapján is.) 
 
 
452. 1364. jún. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak, városoknak, szabad falvaknak és ezek rector-ainak, bíróinak és 
falunagyainak: mivel az ország szokása szerint bármely nemes és birtokos ember a saját 
jobbágyai és birtoktalan (a saját birtokain jobbágyok módjára lakó) famulus-ai felett az 
ügyeikben (kivéve a tolvajlást, rablást és közbűnügyeket) maga ítélkezhet, ezért megpa-
rancsolja a címzetteknek, hogy Gunyu-i János fia: Péter és Gunyu-i Barnabás fia: Márk 
jobbágyai és birtoktalan famulus-ai felett, bármely birtokukon is lakjanak, semmilyen ügyükben 
ne ítélkezzenek (kivéve a mondottakat), javaikat a címzettek területein és birtokain ne 
tilalmazzák, és ha valakinek a címzettek közül keresete (accio) lenne ellenükben, a pert 
Péter és Márk jelenléte előtt folytassák le, és ha ők az igazságszolgáltatásban hanyagok 
lennének, akkor a panaszosok ne ezen jobbágyokat és birtoktalan szervienseket, hanem 
Pétert és Márkot idézzék a király jelenléte elé, v. Péter és Márk rendes bírója (ordinarius 
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iudex) jelenléte elé az igazságszolgáltatás megtagadásának megokolására, és akkor az ő 
részükről a király v. a rendes bíró fog igazságot adni. D. in Vyssegrad, domin. an. Barnabe, 
a. d. 1364.  
 
Fk.: Dl. 83 292. (Bárczay cs. lt.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint (vörös) viaszú 

kis pecsét nyoma alatt com[missio] kezdetű, de tovább nem olvasható kancelláriai jegyzet. 
 
 
453. 1364. jún. 9. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Began-i Miklós fia: János [?] v. Keche-i Dénes királyi ember idézze meg Chazlou-i Zekul 
(dict.) Pétert [?] Charnauada-i István fia: István ellenében a királyi jelenlét elé, majd a 
konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wissegrad, domin. p. quind. Corporis 
Christi, a. eiusdem 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 16. (Df. 219 514.) Fakult. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
454. 1364. jún. 10. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy kormányzásának feladatából óhajtván Brassou 
királyi város és provincia, valamint az ottani királyi polgárok, hospesek, emberek v. lakosok 
hasznáról gondoskodni, hogy ők az uralkodói jótéteményektől övezve mind számukban, 
mind hűségükben gyarapodjanak, miként így a királyi felség honor-ja is (ami alávetett 
hívei sokaságától és helyzetük bőségétől dicsőül), továbbá e polgárok, hospesek, a város és 
a provincia lakosainak teljes közössége kérésére, amit a nevükben a királynak speciális 
nuncius-uk: Jakab bíró adott elő, valamint szolgálataikért, amiket Lajosnak és Szent Koronájának 
lehetőségeik szerint teljesítettek, királyi teljhatalomból és kegyből engedélyezi nekik, hogy 
minden évben nov. 1-jén (in fe. OO. SS.) Brassou királyi városban sokadalmat (nundinas 
seu fori annui congregaciones liberas) tartsanak, azon módokon, kiváltságokkal 
(libertates), kegyekkel, szokásokkal (consuetudines) és joghatóságokkal (iurisdicciones), 
amikkel Buda királyi városban sokadalmat (nundinas sive congregaciones annuales) szokás 
tartani. Királyi hatáskörrel biztosít minden kereskedőt és egyéb vásározó (forenses) embereket, 
hogy mostantól jelen királyi adományból és beleegyezésből minden évben nov. 1-jén, 
valamint az előtte és utána levő, kellő napokon (diebus debitis ante et post ipsum festum) 
tartandó sokadalomra javaikkal és áruikkal együtt biztonságban menjenek, ott szabadon 
végezzék adásvételeiket, majd ezek végeztével haza v. más helyekre menjenek a király 
speciális védelme és oltalma alatt. Elrendeli, hogy mindezt a vásárokon és közterületeken 
nyilvánosan hirdessék ki. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagyobbik pecsétje alatt 
privilegiális formában adja majd ki. D. in Wyssegrad, f. II. an. Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: Erdélyi Okm. szerint: Brassó város lt. Privilegia 3. Előlapja alján levő titkospecsét 

töredékei alatt: relacio domini Johannis prepositi ecclesie Albensis Transilvane, 
specialis capellani domini regis.  

Á.: a 874. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 431–432. (Á.-ban.); Densuşianu I/2. 91. (Á.-ban.); ZW. II. 212–213; Doc. 

Rom. Hist. XII. 272–274. (román fordítással) 
R.: Wenzel G., MTT. 4 (1857) 145;  Erdélyi Okm. IV. 259. szám. 
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455. 1364. jún. 11. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) László veszprémi püspök a nagyszombati (Tirnaviensis) kolostor 
apácái nevében bemutatta a nyitrai káptalan 1363. máj. 23-i zárt jelentését az apácák birtokai, 
főleg Bagyarad bejárásáról és határjelei emeléséről (l. Anjou-oklt. XLVII. 234. szám), amit 
kérésére a király új pecsétjével ellátva átír és megerősít az apácák részére, mások jogainak 
sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, in fe. Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5207. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. Buda. 5. 7.) Hátlapján középkori 

kéztől latin, újkori kezektől magyar nyelvű tárgymegjelölések, nagypecsét körvonalában: 
relacio palatini. 

Á.: János közjegyző, 1438. márc. 21. Dl. 5209. (Uo. Vet. Buda. 5. 7.) 
 
 
456. 1364. jún. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) óhajtván az ország határain levő pozsonyi királyi polgárokat és 
hospeseket hű szolgálataikért jutalmazni, bírójuk: Jakab comes által előadott kérésükre azt 
a speciális királyi kegyet (libertatis prerogative gracia) teszi nekik, hogy bármiféle élelmiszer 
(victualia) kivitele után, továbbá a saját, valamint feleségeik és családjaik öltöztetésére 
szánt, bármely országból Pozsony városba behozott posztók után (kivéve az eladásra szánt 
posztókat) ne fizessenek soha harmincadot, hanem ezen élelmiszerek és posztók tekintetében 
a harmincad alól mindig legyenek kiemelve. Továbbá kivitelre szánt boraik után a jelen 
oklevél kiadásától számított 1 évig szintén nem kell harmincadot adjanak. A királyi 
harmincadszedő v. annak embere ezen kivitelre szánt borok mennyiségét tartsa számon 
registrum-ában az 1 év leteltéig és erről a királynak részletesen számoljon be. D. in 
Wyssegrad, in fe. Barnabe, a. d. 1364.  
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 201. (Df. 238 821.) Hátlapján közép-

kori kéztől tárgymegjelölés, valamint gyűrűspecsét nyoma alatt: [commissio domini] 
palatini, felette: commissio palatini. 

Á. 1-2.: I. Mátyás király, 1464. máj. 27. > II. Ulászló király, 1498. júl. 15. Uo. 2198. (Df. 
240 822.) és Uo. 4988. (Df. 243 052.) 

K.: F. IX/3. 389–390; F. IX/6. 127–128. 
R.: Ortvay, Pozsony III. 365. 
 
 
457. 1364. jún. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) óhajtván az ország határain levő soproni (Suprun) királyi polgárokat 
és hospeseket hű szolgálataikért jutalmazni, bírójuk: Fülöp által előadott kérésükre azt a 
speciális királyi kegyet (libertatis prerogative gracia) teszi nekik, hogy bármiféle élelmiszer 
(victualia) kivitele után, továbbá a saját, valamint feleségeik és családjaik öltöztetésére 
szánt, bármely országból Sopron városba behozott posztók után (kivéve az eladásra szánt 
posztókat) ne fizessenek soha harmincadot, hanem ezen élelmiszerek és posztók tekintetében 
a harmincad alól mindig legyenek kiemelve. Továbbá kivitelre szánt boraik után a jelen 
oklevél kiadásától számított 1 évig szintén nem kell harmincadot adjanak. A királyi 
harmincadszedő v. annak embere ezen kivitelre szánt borok mennyiségét tartsa számon 
registrum-ában az 1 év leteltéig és erről a királynak részletesen számoljon be. D. in 
Wyssegrad, in fe. Barnabe, a. d. 1364. 
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E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 182. (Df. 201 884.) Foltos, hiányos. Hátlap-
ján vörös viaszú gyűrűspecsét töredékénél: commissio domini palatini, felső szélén: 
commissio palatini. 

K.: Házi I/1. 130–131. 
Megj.: A számos hiány (most külön jelölés nélkül) az előző számú oklevélből került pótlásra.  
 
 
458. 1364. jún. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak, bármiféle helyzetű és állapotú embereknek, a városoknak, szabad falvaknak 
(villa libera), ezek rector-ainak, bíróinak és falunagyainak: elmondták neki az Eperyes-i 
királyi polgárok és hospesek, hogy amikor javaikkal és portékáikkal a címzettek területein 
és birtokain át haladnak élelmiszereik beszerzésére (pro requirendis eorum victibus), a 
címzettek közül sokan bíráskodnak felettük, őket feltartóztatják javaikban és személyükben, 
főleg mások támadásai, adósságai és kihágásai miatt, emiatt ők igen gyakran vég nélküli 
zaklatást szenvednek el. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy e királyi polgárok felett, 
amikor a területeiken és birtokaikon át a fenti okból haladnak, ne ítélkezzenek, javaikat, 
főleg mások adósságai és támadásai miatt, ne foglalják le. Ha valakinek körülük keresete 
(accio vel quescio) lenne ezen polgárok ellen, ezt előbb a város kiváltságának megfelelően 
a város bírója és esküdtjei előtt folytassa le, akik minden panaszosnak igazságot kell szol-
gáltassanak polgártársaik részéről a jog rendje szerint. D. in Wyssegrad, in fe. Barnabe, a. 
d. 1364. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1385. márc. 15. ŠA. Poprad. Pobočka Presov. Középkori gyűjt. Eperjes 

város lt. 58. (Df. 228 502.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király titkospecsétjével. 
R.: Iványi, Eperjes 68. szám. 
 
 
459. 1364. jún. 11. 
Konth Miklós nádor 1364. jún. 11-én, a Walko megyei nemesek közösségének jún. 8-án 
(sab. p. quind. Corporis Christi, a. eiusdem 1364.) Walkouar falu mellett tartott közgyűlésének 
4. napján kiadott oklevele szerint Vz fia: László kérésére és a nádor kérdésére a vicecomes, 
a szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre megerősítették, hogy Zaruas-i János fia: Miklós 
ezen Vz-al nem osztozott meg, és Miklós birtokai és birtokrészei jog szerint Lászlót illetik. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. szept. 9. > Zsigmond király, 1421. máj. 4. Dl. 87 956. 

(Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. A. 19.) 
 
 
460. 1364. jún. 11. Visegrád 
Ugrin fia: László mester, [I.] Lajos király (H) al-országbírója (viceiudex) tudatja, hogy a 
maga részét azon 3 márka bírságból, amit a Zathmar megyei Dobos-i László fia: Ders kell 
kifizessen Bathan-i Mihály fia Péter fiai: Mihály és János ellenében Bubeek István comes 
országbíró előtt neki mint al-országbírónak (pretextu nostri viceiudicatus nobis solvi 
debenda), László fia: Pál – Ders fivére (uterinus frater) – kérésére Ders-nek elengedi, ezért 
utasítja bírságszedőit, hogy az ő bírságrésze miatt Ders-et ne zaklassák. D. in Wissagrad, in 
fe. Barnabe, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5324. (NRA. 1539. 68.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 
töredéke. 

 
 
461. 1364. jún. 11. 
Laurencius Celsi velencei dózse megbízza Benintendi de Ravignanis velencei kancellárt, 
hogy követként adja elő [I.] Lajos királynak (H): a dózse azt feleli (megértve notarius-a, 
Bartholo Ursio válaszát és a király kérését egy záradék kihirdetéséről, amivel, mint Lajos 
állítja, nem akar Velence joga, régi szokásai és joghatósága ellen fordulni), hogy bár a 
béke ünnepélyesen írásba van foglalva, de a király iránti tisztelete miatt szándéka az, hogy 
olyan megoldást találjanak, ami megőrzi Lajos és a dózse honor-ját, ami révén ők és utódaik 
mindig biztosítva lesznek arról, hogy régi rendjük és joghatóságuk megőrződik és ezeket 
nem éri jogsérelem. Ha a király hajlani látszik a dózse szándékára, ezt ki lehet hirdetni 
oklevelekkel, v. ha ez a királynak nem tetszik, akkor a békét meg lehet változtatni a kellő 
szavakkal és formában. Ha a király nem elégedett a dózse javaslatával, a követ ne egyezzen 
bele semmibe, hanem tudja meg a király végső szándékát, majd írja meg, amit megtudott, 
v. térjen vissza Velencébe, ahogy jobbnak látja. A király sójának Velence általi vásárlása 
ügyében a követ ne tegyen említést, de ha a király azt érinti, felelje, hogy bőségesen van 
sójuk, azt a sót pedig, amit Velence a távolabbi tengerentúli részekről kap, onnan a velencei 
hajóknak és polgároknak küldik, nem más okból. A követtel menjen 3 famulus, egy 
medicus egy famulus-al, egy szakács, két lovászfiú és két ló. A követ naponta 6 aranydukátot 
költhet, nem számítva ebbe a hajók díjait és a kísérőket. D. die XI. Jun., 1364. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 614–615; Ljubić IV. 72. (Liber secretorum c. velencei állam-

könyv alapján.) 
 
 
462. 1364. jún. 12. 
1364., ind. 2., die 12. Jun. Laurencius Celsi velencei dózse és a tanács Velence követévé 
nevezi ki Benintendi kancellárt, hogy [I.] Lajos királlyal (H) tárgyaljon és megegyezést 
kössön. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 615–616. (Liber sindicatorum c. velencei államkönyv alapján.) 
 
 
463. [1364.] jún. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa István [fia:] Péter pécsi egyházmegyei laikus és felesége: Katalin kérésére 
átírja és megerősíti VI. Ince pápa registrum-ából annak 1361. dec. 26-án (VII. Kal. Jan., 
pápasága 9. évében) kiadott oklevelét, mivel az eredetijét elvesztették. D. Avinione, II. Id. 
Jun., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 156. 478r. (Df. 289 749.) 
 
 
464. [1364.] jún 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa István [fia:] Péter pécsi egyházmegyei laikusnak és feleségének: Katalinnak 
megengedi, hogy haláluk esetén a gyóntatójuk nekik meggyónt vétkeik után teljes bűnbo-
csánatot adhasson. D. Avenione, II. Id. Jun., pápasága 2. évében. [1364.]  
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R.: V. Orbán, LC. 8744. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 156. fol. 478v. alapján.)  
 
 
465. 1364. jún. 13. Valkóvár 
Kunt Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Walko megyei nemesek közösségének 
jún. 8-án (sab. p. quind. Corporis Christi) Walkowar falu mellett tartott közgyűlésén Doxa 
fia: István, Burzethe (dict.) Péter mester Gatfolua-n lakó jobbágya elmondta, hogy amikor 
ő a szentév idején (tempore anni iubilei) Nekche faluba ment, 1 hátaslovát és 1 nehéz súlyú 
márka dénárját Huzyvbach-i János fia: János hatalmaskodva elvette tőle Pagarach faluban. 
Erre László fia: Balázs (János nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével) Jánost 
ártatlannak nevezte. Mivel István a vádját semmilyen írásos okirattal nem igazolta, ezért a 
nádor a megye vicecomes-ével, szolgabíróival és esküdt ülnökeivel meghagyta, hogy János 
harmadmagával, nemesekkel aug. 8-án (quind. Jacobi) a [lehúzva: Kw-i] szenternyei (S. 
Irineus) káptalanban tegyen le esküt arról, hogy István vádjában ártatlan, majd a felek a 
káptalan jelentését aug. 15-én (8. die earundem quind.) a nádornak vigyék vissza. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 80. EE. (Df. 265 667.) Hátlapján 

zárópecsét körvonala és visszazáró pecsét hártyaszalagja. 
 
 
466. 1364. jún. 13. 
Konth Miklós nádor 1364. jún. 13-án, a Walko megyei nemesek közösségének jún. 8-án 
(sab. p. quind. Corporis Christi, a. eiusdem 1364.) Walkouar falu mellett tartott közgyűlése 
6. napján kiadott oklevele szerint a közgyűlésen Vz fia: László tilalmazta a Zaruas-on levő 
birtokrésze elfoglalásától, termései és hasznai elvételétől Bathya-i Imre fia: Jánost. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. szept. 9. > Zsigmond király, 1421. máj. 4. Dl. 87 956. 

(Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. A. 19.) 
 
 
467. 1364. jún. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a győri káptalannak: amikor 
Azzun-i Osl fia János fia: János mester elpanaszolta Erzsébet királynénak (H), hogy a 
Suprvn megyei Zerdahel és Senuerth nevű birtokai (amiket a királyi ember a vasvári káptalan 
tanúsága és a szomszédok jelenlétében ellentmondó nélkül iktatott neki és a király nyílt 
oklevelével az iktatást örökre megerősítette) Nogmarton-i Lőrinc fia: Nykkul mester 
hatalmaskodva kizárta őt, a királyné az ügyet oklevelével az országbíró és az ország más 
bárói ítéletére bízta. Amikor az országbíró 1361. febr. 16-án (f. III. an. oct. diei Cynerum, 
a. d. 1361.) a bárókkal és az ország nemeseivel bírói székén ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, 
János mester bemutatott Nykkul ellenében 12 oklevelet: a király 1, a vasvári káptalan 5, a 
győri káptalan 2, a Sopron megyei vicecomes és szolgabírók 3, valamint az országbíró 1, 
különböző időpontokban és években kiadott okleveleit. 1) A Sopron megyei vicecomes és 
szolgabírók 1358. évi oklevele szerint (l. Anjou-oklt. XLII. 1230. szám) színük előtt egyrészről 
Azzun-i Osl fia János fia: János mester, másrészről Fracheneu-i Simon fia Lőrinc fia: 
Nykkel mester elmondták, hogy fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, 
hogy amit az általuk nov. 3-án (3. die OO. SS.) Pereztegh faluba vezetett 6 fogott bíró dönt 
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Zerdahel és Seenwerth birtokokról és a hatalmaskodásokról, Nykkul el kell fogadja, s ha 
ezt nem teszi, akkor a bíró része nélkül 10 márkában marasztalják el, és azon oklevelek, 
amiket e birtokokról a fogottbírói döntés idején nem mutat be, érvénytelenek legyenek. 2-3) 
A vasvári káptalan oklevelei szerint Pereztegh faluban a 6 fogott bíró általi fogottbírói 
döntés nov. 3-ról a felek akaratából a vasvári káptalan tanúsága: Péter pap jelenlétében 
1359. jan. 13-ra (oct. Epiph. d., a. eiusdem 1363.) lett halasztva; ám akkor Nykeel mester a 
fogott bírók döntésének elfogadására Zerdahel és Senuerth birtokok ügyében nem jelent 
meg a vasvári káptalan előtt, nem is küldött senkit és okleveleit sem mutatta be. 4) Ezután 
Azzun-i Osl fia János fia: János mester Edw-i Máté fia: János királyi emberrel és János 
mesterrel, a győri káptalan tanúságával 1360. márc. 4-én (f. IV. p. Reminisscere) a szom-
szédok jelenlétében a Sopron megyei, Lőrinc fia: Nykel mesternél levő Zerdahel és 
Senuerth birtokokra ment, és ezeket bejárva a saját joga nevében magának iktattatni akarta, 
de Lorand fia: Pál, Nykeel mester famulus-a annak nevében ennek ellentmondott, emiatt 
Nykel mestert a királyi és káptalani emberek a királyi jelenlét elé idézték márc. 18-ra (oct. 
diei medii Quadr.). 5) Ám akkor Nykeel mester az országbíró bírságlevele szerint nem 
jelent meg, nem is küldött senkit, így bírságban maradt. 6) Végül Osl fia János fia: János 
mester ezen, tőle jogtalanul elidegenített birtokait a jog útján akarván a maga tulajdonába 
visszavezetni, Gerche-i Domokos fia: János királyi emberrel és János mesterrel, a vasvári 
káptalan kanonokával 1360. ápr. 22-én (f. IV. an. Georgii, a. d. 1360.) a szomszédok össze-
hívásával Zerdahel és Senuerth birtokokra ment, azokat visszavette (recaptivare) és mások 
jogaitól elkülönítve ellentmondó nélkül iktattatta örök birtoklásra. 7) Ezen iktatást a király 
jogosnak elismerve, János kérésére nagypecsétjével ellátott, 1360. máj. 25-én (2. die 
Penth., a. tunc transacto), Vissegrad-on kelt nyílt oklevelével örökre megerősítette. 8) A 
vasvári káptalan királynak szóló, 1360. júl. 2-án (f. V. p. oct. Nat. Johannis Bapt. tunc 
preteritis) kiadott, az uralkodó oklevelét átíró zárt jelentése szerint a király elrendelte Lőrinc 
fia: Nykkel mesternek, hogy Zeredahel és Senuerth birtokokat a királyi emberrel a vasvári 
káptalan tanúsága jelenlétében Osl fia János fia János mesternek adja vissza, de Nykkel ezt 
nem tette meg. 9) A Sopron megyei vicecomes-ek és a szolgabírók királynak szóló jelentése 
szerint Zerdahel és Senuerth birtokokban a királyi parancs ellenére a Sopron megyei 
vicecomes-ek és a szolgabírók Nykkel mester ellenében Jánost nem tudták megőrizni és 
megvédeni. 10-11) A vasvári és győri káptalan 1360-ban (in eodem a.) kelt tudmányvevő 
oklevelei szerint Jánost, valamint Lanceus és Anthymus mestereket, soproni vicecomes-eket 
(János védelmezőit) Nykel mester a Jánosnak jog szerint iktatott birtokokból hatalmaskodva 
kidobta és ezekben nem engedi őt megőrizni. 12) A Sopron megyei vicecomes-ek és szolga-
bírók 1360. okt. 26-án (f. II. an. Symonis et Jude prox. tunc preterita) kiadott bírságlevele 
szerint rendelkezésük ellenére Lőrinc fia: Nykel mester a mondott birtokok ügyében az 
oklevelei bemutatására nem járult színük elé János mester ellenében és nem is küldött senkit. 
Ezután János mester Zerdahel és Senuerth birtokok hatalmaskodó elfoglalása ügyében 
Nykel mester részéről igazságot kért az országbírótól. Mivel a bemutatott oklevelek alapján 
az országbírónak és a vele bíráskodó báróknak és nemeseknek úgy tűnt, hogy Lőrinc fia: 
Nykel mestert a mondott birtokok elfoglalásának megokolására, valamint a bírságok ország-
bírónak és peres ellenfélnek való kifizetésére (amikben a mondott fogottbírói döntés elmu-
lasztása és a meg nem jelenése miatt elmarasztaltatott) a királyi emberrel a vasvári káptalan 
tanúsága jelenlétében meg kell idéztetni (evocare), ezért az országbíró írásban kérte a vasvári 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember Nogmarton-i 
Lőrinc fia: Nykel mestert Zerdahel és Senuerth birtokok hatalmaskodó elfogalásának megoko-
lására és az összesen 33 márka bírság kifizetésére Azzun-i Osl fia János fia: János mester 
ellenében idézze a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teszi, az ország-
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bíró a távolléte ellenére is döntést hoz a perben a jog rendje szerint, majd a káptalan tegyen 
a királynak jelentést. Amikor az országbíró [1361.] márc. 10-én (oct. diei medii Quadr.) a 
bárókkal és az ország nemeseivel bírói székében ülve a színe előtt pereskedők ügyeit tárgyalta, 
Domokos fia: András (János mester nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) 
bemutatta a vasvári káptalan királynak szóló jelentését, miszerint Nogmarton-i Lőrinc fia: 
Nykel mestert febr. 23-án (f. III. p. Reminiscere) a Kereztur nevű birtokán Sagh-i 
Tristianus fia: Miklós királyi ember és János klerikus, a káptalan tanúsága márc. 10-re a 
királyi jelenlét elé idézték Osl fia János fia: János mester ellenében. Ám akkor Nykel mester 
nem jelent meg, nem is küldött senkit, pedig András képviselő 20 napig várt rá, ezért a 
meg nem jelenésért szokásos bírságban, a 33 márka ki nem fizetéséért pedig annak kétsze-
resében marasztalták el. Mivel emiatt az országbírónak és a vele ülésező báróknak és az 
ország nemeseinek úgy tűnt, hogy Nykel mestert a birtokfoglalás megokolására, valamint a 
kétszeres 33 márka és további 3 márka bírság országbírónak és a peres ellenfélnek történő 
kifizetésére ismét meg kell idéztessék, ehhez pedig szükséges volt a királyi ember és a 
vasvári káptalan tanúságának kiküldése, ezért az országbíró írásban kérte a káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember Nogmarton-i Lőrinc fia: Nykel 
mestert Zerdahel és Senuerth birtokok hatalmaskodó elfoglalásának megokolására és az 
összesen 69 márka bírság kifizetésére Osl fia János fia: János mester ellenében máj. 1-jére 
(oct. Georgii) idézze meg a királyi jelenlét elé, figyelmeztetve, hogy ha mindezt nem teszi, 
az országbíró a távolléte ellenére is döntést hoz az ügyben a jog rendje szerint, majd a káptalan 
tegyen jelentést a királynak máj. 1-jére. Onnan a per tárgyalása végül királyi írásos parancsból 
az országbíró oklevelével a bosnyákok elleni királyi had [1363.] aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napjára, szept. 10-re (ad quind. residencie regii exercitus contra Boznenses moti et ad 
oct. regis Stephani prox. preteritas proclamate) lett halasztva, mikor is Kuchk-i András 
(János mester nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a vasvári káptalan 
királynak szóló jelentését, miszerint Kazmer-i János fia: István királyi ember és …….., a 
káptalan embere 1361. ápr. 13-án (f. III. p. quind. Passce d., a. d. 1361.) megidézték Nykel 
mestert ……. Zerdahel és Senuerth birtokok hatalmaskodó …. és  a 69 márka bírság kifize-
tése ügyében Osl fia János fia: János mester ellenében máj. 1-jére a királyi jelenlét elé. Erre 
László fia: János (az ura: Nykel mester nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével) 
azt felelte, hogy urának Zerdahel és Senuerth birtokok őrzése (conservacio) ügyében oklevelei 
vannak, amiket nem akkor, hanem az országbíró által kijelölendő későbbi időpontban mutat 
be, ezért az országbíró meghagyta, hogy Nykel mester a vonatkozó okleveleit [1364.] jan. 
13-án (oct. Epiph. d.) mutassa be János ellen, és mivel a képviselő a 69 márka bírságot 
nem fizette ki, ezért Nykel akkor e bírságokat kétszeresen fizesse ki, vagyis összesen 
[lehúzva: 276] 138 márkát. Az oklevélbemutatás és a bírságok harmada kifizetése onnan 
királyi speciális parancsból az országbíró perhalasztó oklevele szerint márc. 31-re (oct. 
Passce d.) lett halasztva, ám akkor Nykeul [!] mester az oklevelek bemutatására és a bírság 
harmada kifizetésére nem jelent meg az országbíró előtt, nem is küldött senkit, pedig János 
mester a törvényes napokig várta, ezért Nykel a meg nem jelenésért szokásos bírságban, a 
bírságharmad ki nem fizetéséért pedig annak kétszeresében lett elmarasztalva az országbíró 
bírságlevelével. Mivel a pereket nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha birtokba 
bevezetésekkel vegyes idézések és, ha szükséges, három vásáron történő kikiáltások követik 
(non alique cause solis simplicibus evocacionibus solent terminari, nisi evocaciones 
possessionariis introduccionibus inmixte trineque forenses, si necesse fieret, consequantur 
proclamaciones), az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére 
hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért az országbíró oklevelével kérte a győri káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében a királyi ember Osl fia János fia: János 
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mestert v. képviselőjét Nykul mester Heveychalad nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges 
élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli ott tartózkodásra vezesse be, Nykul mestert 
pedig Zerdahel és Senuerth birtokok elfoglalásának megokolására, valamint a kétszerezett 
138 márka bírság harmadának és a további, meg nem jelenéséért kirótt 3 márka bírságnak a 
kifizetésére idézze meg János mester ellenében máj. 19-re (oct. Penth.), figyelmeztetve, 
hogy ha mindezt nem teljesíti, az országbíró a távollétében is eljár a jognak megfelelően, 
majd a káptalan ugyanakkorra tegyen a királynak jelentést. Máj. 19-én Kuchk-i András 
(János mester nevében a győri káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta a győri káptalan 
királynak szóló levelét, miszerint az országbíró kérésére Sebe fia: János királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Domokos mestert, akik ápr. 24-én (in fe. Georgii) 
János mester emberét Nykul mester Hwechalad nevű birtokába 15 napi, csak a szükséges 
élelemmel való ott tartózkodásra bevezették, de Nykel mester ottani jobbágyai feldühödve 
a birtokban őket sem maradni, sem megszállni, sem a szükséges élelmet elfogadni nem 
engedték, hanem ellentmondtak, így Nykel mestert Zeredahel és Senuerth birtokok hatal-
maskodó elfoglalásának megokolására és a mondott bírságok kifizetésére János ellenében 
máj. 19-re megidézték a királyi jelenlét elé, figyelmezteve, hogy ha nem jelenik meg és 
mindezt nem teljesíti, akkor az országbíró a távolléte ellenére is döntést hoz. Máj. 19-én, 
noha János mester képviselője: András a törvényes napokig várt rá, Nogmarton-i Nykel 
mester nem jelent meg, nem is küldött senkit, így a meg nem jelenésért szokásos bírságban, a 
3 márka bírság és a kétszerezett 138 márka bírság harmada ki nem fizetéséért pedig ezek 
kétszeresében lett elmarasztalva az országbíró oklevelével. Mivel pedig a pereket nem 
szokás egyszerű idézésekkel befejezni, csak ha végleges idézések és három vásáron történő 
kikiáltások követik (non alique cause solis simplicibus evocacionibus solent terminari, nisi 
evocaciones consultivas et trine forenses proclamaciones consequntur), az állhatatlanokat 
és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére [hívni] a bírói kegyesség fő bizonyítéka, 
ezért az országbíró kéri a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek jelenlétében 
Zenthandreas-i András fia: Imre v. Feyr (dict.) Péter v. Dénes v. Edwy-i Lőrinc fia: Pál v. 
Sebefalua-i …….. fia: Péter királyi ember Nykel mestert Zerdahel és Senuerth birtokok 
hatalmaskodó elfoglalásának megokolására, valamint a kétszeres 3 márka és a mondott 
[lehúzva: 276, 552] 138 márka bírság és kétszerese harmadának kifizetésére 3 megyei vásáron 
nyilvánosan kiáltsa ki a királyi jelenlét elé aug. 1-jére (oct. Jacobi), figyelmeztetve, hogy 
ha akkor nem jelenik meg és mindezt nem teljesíti, az országbíró a távolléte ellenére is 
eljár a perben a jognak megfelelően, majd a káptalan aug. 1-jére tegyen jelentést a királynak. 
D. in Vysegrad, 26. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 86 168. (Ostffy cs. lt. 16. 50.) Helyenként hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
468. 1364. jún. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Domokos fia: András 
(Azzun-i Osl fia János fia: János mester nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) 
máj. 19-től (oct. Penth.) 25 napig állt színe előtt az országbíró és a győri káptalan idéző 
oklevelével megidézett Suprun megyei Nogmarton-i Lőrinc fia: Nykul mester ellenében, 
de ő nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, a 3 márka bírság kétszeresét és 
276 márka bírság harmadát sem fizette ki, ezért István comes a meg nem jelenésért Nykul-t 
a szokásos bírságban, a mondott bírságok ki nem fizetéséért pedig ezek kétszeresében marasz-
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talja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 26. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 86 169. (Ostffy cs. lt. 7.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
 
 
469. 1364. jún. 13. Zágráb 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa a zágrábi kápta-
lannak: Guydo testvér, a Toplica-i Boldogságos Szűz-monostor apátja előadta a vikárius 
speciális királyi parancsból István nyitrai püspökkel (sacre scripture magistro) és Tamás 
mester lovaggal, Miklós néhai esztergomi érsek frater-ével, az uralkodó által a királyi kúriából 
speciálisan kiküldött királyi emberekkel jún. 10-én (f. II. an. Barnabe) a Zágráb megyei 
nemeseknek Zágrábban, nyilvános kihirdetés után (publica proclamacione facta) tartott 
közgyűlésén, hogy a Petrina-i falunagy és hospesek közössége 7 évvel azelőtt, Húsvét 15. 
napja előtti csütörtökön (f. V. an. quind. Pasce d., cuius in proximo septima preterisset 
revolucio annualis) a monostor Mlynoga és Vizoka nevű birtokait, valamint Ztresich nevű 
földje felét – amiket [II.] András király (H), a monostor alapítója privilegiális oklevelével 
(amit az apát a vikárius és ezen bárók [!] előtt eredetiben bemutatott) a monostornak adott 
örökadományul (elemosina) – jogtalan bejárások révén, ezek valós és régi határjeleinek 
(amiket István, Sclauonia egykori bánja, Stiria kapitánya privilegiális, az apát által szintén 
bemutatott oklevele tartalmaz) hatalmaskodó lerombolásával elfoglalták, a monostor 
képviselője törvényes tilalmazásai ellenére, és új határjelek elhelyezésével jogtalanul 
Petrina szabad faluhoz (libera villa) csatolták és a használatukra fordították, a monostor 
joga sérelmére. Erre Moroucha-i Jakab fia: Taysa, a Petrina-i falunagy és hospesek képviselője 
azt mondta, hogy ők nem a Toplica-i monostor birtokait foglalták el, hanem Petrina szabad 
falu saját földjeit határolták el, amik a kiváltságukat (libertas) tartalmazó királyi 
privilegiális oklevélben (ezt be is mutatta a vikáriusnak) szereplő valós határok között fekszenek. 
Mivel a vikárius a felek vitás birtokjogait okleveleiknek és az abban foglalt határoknak 
megfelelően a saját, István nyitrai püspök és Tamás mester embereivel, valamint a Zágráb 
megyei egyik szolgabíróval a zágrábi káptalan tanúsága jelenlétében el akarja egymástól 
különíttetni és a feleknek iktattatni, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki egyszerű kanonok-
ságnál nagyobb méltóságú tanúságukat, akivel Jakab mester, a vikárius prothonotarius-a és 
helyettese (mint vikáriusi ember), Mihály fia: Gál mester, István néhai kalocsai érsek 
nepos-a (mint István nyitrai püspök embere) és Kouachi-i István fia: László (mint Tamás 
mester embere), valamennyien speciálisan ez ügyben kiküldöttek a Zágráb megyei egyik 
szolgabíró jelenlétében (akit a vikárius jelen oklevéllel utasít a megjelenésre) jún. 26-án (3. 
die Nat. Johannis Bapt.) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Mlynoga, 
Vizoko és Ztresich birtokokat azon a részen, ahol Petrina földjeihez kapcsolódnak, a felek 
ott bemutatandó privilegiális okleveleiben foglalt határok szerint (a szükséges helyeken a 
régiek mellett új határjeleket emelve) járják be, és elkülönítve a feleknek a saját birtokjogaikat 
(egymás elleni esetleges ellentmondásuk ellenére is) iktassák békés birtoklásra, majd ezután 
tudják meg, hogy az apát és monostora bármely birtokát v. birtokrészét a Petrina-i falunagy 
és a hospesek mostanáig elfoglalva tartják-e v. sem, a káptalan pedig tegyen minderről 
jelentést a vikáriusnak. D. Zagrabie, 4. die congregacionis nostre prenotate, a. d. 1364. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii B. virginis Marie de Toplica 66. 

(Df. 283 328.) XIV. századi. 
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K.: Smič. XIII. 377–379. 
R.: Halász É., Szlavón 288. szám. 
 
 
470. 1364. jún. 13. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti [I.] Lajos 
királynak (H), hogy megkapva Péter testvér prépost és a Lelez-i konvent érdekében idézésekre, 
tudományvételekre és tilalmazásokra szóló, 1 évre kiadott nyílt oklevelét, az abban megnevezett 
Rozuad-i Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságul notarius-ukat: Mihály mestert, akik 
Tyzabodrugkwzy districtus-ba menve nemesektől, nem nemesektől, és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú emberektől, főleg Helmuch és Lelez birtokok szomszédaitól megtudták, 
hogy Mychk néhai bán fia: Ákos mester népei és jobbágyai ezen uruk parancsából a Lelez 
birtok határain belül fekvő nagy szántóföldeket elfoglalták, és azóta, hogy Mykch bán fia: 
Miklós a Szt. Kereszt-egyházat és jobbágyait kifosztotta, az ottani szántóföldeket hatalmaskodva 
elfoglalta és Helmech birtokhoz csatolta, minden évben felfegyverkezve, hatalmaskodva eze-
ket felszántják, bevetik, a terméseit elviszik, és Lelez birtok valós határjeleit is lerombolták 
számos tilalmazás ellenére, és ők maguk mondták el, hogy Zochyk fia: Jakab, Ákos mester 
officialis-a kényszerítette őket mindezek elkövetésére Ákos mester parancsából. A királyi 
és konventi emberek Péter prépost mutatása alapján maguk is látták a lerombolt határjeleket 
és a kereszttel jelölt, kivágott tölgyfákat. A tudományvétel elvégzése után Ákos mester 
népeihez v. jobbágyaihoz mentek oda, ahol Lelez birtok mondott földjeit ekéikkel hatalmaskodva 
szántották, és őket ettől tilalmazták, de ők azt mondták, semmiféle tilalmazást nem akarnak 
betartani. D. 3. die Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 12. 4. (Df. 233 732.) Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
471. 1364. jún. 13. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt 
Huzyubach-i János fia: János mester elmondta, hogy előde (abavus), néhai Gara-i (dict.) 
János comes Magyaro.-n (regnum Hungarie) bárhol is levő birtokaiból és birtokrészeiből, 
főleg Gara birtokból a rokonság (linea generacionis) okán őt jog szerint megillető részt a 
szokásnak megfelelően peres eljárással megszerezte és magának iktattatta, de a király Miklós 
Machow-i bán, István fia: Pál mester és Pál néhai bán fia: Pál mester elmondása és panasza 
alapján a szerzést és az iktatást visszavonta, kizárva őt ezen részből. Ezért János mester 
Miklós bánt, a két Pált, továbbá Bereck [?] fia János fia: Andrást, Demeter fia: Jánost és 
másokat e rész elfoglalásától és a bemeneteltől (se intromissione) tilalmazta. D. in 
Vissegrad, 3. die Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 20. (Df. 265 565.) Hátlapján pecsét 

nyoma.  
 
 
472. 1364. jún. 14. 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes Ottó testvér Kolusmunstra-i apát oklevél-bemutatása 
alapján neki és egyházának átírja néhai apja: István erdélyi vajda, Zonuk-i comes 1348. 
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máj. 13-án kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXII. 267. szám). D. in Vysegrad, f. VI. 
p. Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. Oklevelek 10. Neoreg. U. 42. 

(Df. 275 171.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
Reg.: Kolozsmonostori konv. lt., 1427. Dl. 36 403. (KKOL. Protocolla. Labore 7. 5.) Eltérő 

névalakja: Wyssegrad. 
K.: ZW. II. 213; Doc. Rom. Hist. XII. 274–275. (román fordítással); Jakó, Kolozsmonostor 

I. 191. (Reg. alapján.) 
R.: F. IX/3. 459; Beke, Kolozsmonostor 39. szám; Beke A., TT. 1896. 721; Erdélyi Okm. 

IV. 293. szám.  
 
 
473. 1364. jún. 14. 
A Kulus-i konvent 1364. jún. 14-i (4. die Barnabe, a. in presenti) oklevele szerint Olnuk-i 
János fia: Barnabás Teuk-i András fia: Miklós alvajdai emberrel és Miklós testvérrel a 
konvent (alvajdai írásos kérésre kiküldött) tanúságával jún. 8-án (sab. an. Barnabe) az 
Olnuk birtok határain belül fekvő Gyrukuth földrészre ment a szomszédok jelenlétében. 
Ott tölgyfák körül két régi határjelet találtak, az egyikről Barnabás azt állította, hogy az 
övé, a Gyrukuth nevű kútnál pedig azt mondta, hogy annak felső részén volt egy határjele, 
amitől őt a szomszédai csalárdul megfosztották. Amikor az ezen határjelekkel elválasztott 
Gyrukuth földet Barnabás magának iktattatni akarta, és a szükséges helyeken a régiek mellé 
új határjeleket akart emeltetni, Miklós fia: Mihály és annak fia: István, Myke és fiai: László 
és Mihály, valamint Zelus (dict.) Péter fiai: Miklós és András, Thotheur-i nemesek mindezt 
tilalmazták, ezért őket aznap és ott júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) az alvajda elé idézték 
Barnabás ellenében. 
 
Tá.: a 830. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 347. (Tá.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 275. és 294. szám. 
 
 
474. 1364. jún. 14. 
A pozsonyi káptalan előtt Péter fia: János mester pozsonyi vicecomes megvallotta, hogy 
amikor ő Lőrinc [fia:] Pállal, a káptalan kanonokával és tanúságával jún. 13-án (f. V. an. 
Viti et Modesti) a király oklevelének megfelelően a Zeuleus, más néven Dornyk nevű földrészt 
Sebus fivére: szentgyörgyi (S. Georgius) néhai Péter mester fiainak: Tamás, Péter és János 
mestereknek iktatta, Chenkez fia: János pozsonyi polgár (Pozsony város bírója, esküdtjei 
és polgárai nevében a város ügyvédvalló levelével) a vicecomes-t tilalmazta az iktatástól, 
Péter mester fiait pedig attól, hogy bármilyen címen e föld tulajdonába bemenjenek (se 
intromissione). Erről János mester kérésére a káptalan oklevelet bocsát ki a polgároknak. 
D. f. VI. an. Viti et Modesti, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa. Oklevelek 202. (Df. 238 822.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét nyoma. 
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475. 1364. jún. 14. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelentek 
egyrészről Megyes-i Móric fia: Simon mester, másrészről Varada-i János fiai: Miklós és 
Domokos mesterek, és Simon megvallotta: mivel megtudta, hogy a Zabouch megyei, Ticia 
folyó melletti Ewzud birtok, amit korábban hű szolgálataiért a király oklevelével neki 
adományozott mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát, János fiait illeti teljes joggal 
oklevelek erejével, ezért Ewzud birtokot minden haszonvétellel János fiainak és örököseiknek 
visszaadta, és most a kápolnaispán előtt a mondott királyi adománynak és az erről kiadott 
királyi oklevélnek megfelelően a maga részéről nekik visszaadja és átörökíti. D. in 
Vissegrad, 4. die Barnabe, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 77 326. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 358.) Hátlapján pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 239–240. 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 274. 
 
 
476. 1364. jún. 15. Zágráb 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa kinyilvánítja, 
hogy Guido testvér, a Toplica-i Boldogságos Szűz-monostor apátja elpanaszolta a vikárius 
István nyitrai püspökkel (sacre theologie magistro) és Tamás mester lovaggal, Miklós néhai 
esztergomi érsek frater-ével, speciális királyi emberekkel jún. 10-én (f. II. an. Barnabe) a 
Zágráb megyei nemeseknek Zágrábban, nyilvános kihirdetés után (publica proclamacione 
facta) tartott közgyűlésén a vikáriusnak, ezen báróknak [!], az esküdt ülnököknek, a szolga-
bíróknak és a nemeseknek, hogy Iwche egykori falunagy és a Petrina-i hospesek teljes 
közössége 6 [!] évvel azelőtt, Húsvét 15. napja előtti csütörtökön (f. V. an. quind. Pasce d., 
cuius in proximo sexta preterisset revolucio annualis) a monostor Mlynoga, Vyzoko és 
Ztresich nevű birtokai közül, amiket a király egykor a monostornak adott örökadományul 
(elemosina), Mlynoga-t és Vizoka-t teljesen, Ztresich birtoknak pedig a felét  jogtalan bejárások 
révén, a monostor képviselője törvényes tilalmazásai ellenére elfoglalták, és lerombolva 
azok valós és régi határjeleit, most is elfoglalva tartják, ezen birtokokból 12 colonus-t elker-
gettek, 7 malmot pedig tönkretettek, és mindez a szolgabírók, az esküdt ülnökök és a köz-
gyűlésen jelenlevő nemesek számára ismeretes. Ők az apát kérésére és a vikárius kérdésére 
hitükre, a királyi Szent Korona iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve esküt téve egy-
hangú tanúsítással megerősítették, hogy a Petrina-i falunagy és hospesek a monostor ezen 
birtokrészeit elfoglalták, régi határjeleiket lerombolták és új határjeleket emeltek hatal-
maskodva, de azt nem tudják, hogy mennyi birtokrészről van szó és mekkora kárt szenvedett 
el emiatt az apát. Erről István a vikáriátusa pecsétjével, valamint István nyitrai püspök és 
Tamás mester pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, 6. die congregacionis 
nostre prenotate, a. d. 1364. 
 
Má.: Zágrábi Érseki Lt. Tenor privilegiorum monasterii B. virginis Marie de Toplica 65. 

(Df. 283 328.) XIV. századi. 
K.: Smič. XIII. 379–381. 
R.: Halász É., Szlavón 289. szám. 
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477. 1364. jún. 15. 
A fehérvári káptalannak Zynyer-i László fia: Miklós mester lovag bemutatta memorialis 
pecsétjükkel ellátott, 1345. szept. 29-én kiadott nyílt oklevelüket (l. Anjou-oklt. XXIX. 638. 

szám), amit kérésére (mivel azt az utak veszélyei miatt eredetiben nem meri magával vinni) 
átírnak neki függőpecsétes privilegiális oklevelükben. D. in fe. Viti et Modesti, a. d. 1364., 
amikor Péter prépost, Márk őr-, Miklós éneklőkanonok, másik Miklós dékán. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 26. 7. 3. (Df. 236 491.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és fonata. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 9 (1978) 74. 
 
 
478. [1364.] jún. 15. Avignon 
[V.] Orbán pápa szentgróti (S. Gerardus) Fülöp fia: László veszprémi egyházmegyei laikus 
és felesége: Margit kérésére átírja és megerősíti VI. Ince pápa registrum-ából annak 1361. 
dec. 26-án (VII. Kal. Jan., pápasága 9. évében) kiadott oklevelét, mivel az eredetijét 
elvesztették. D. Avinione, XVII. Kal. Jul., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg Aven. Vol. 156. 478v. (Df. 289 749.) 
 
 
479. [1364.] jún. 15. Avignon 
[V.] Orbán pápa szentgróti (S. Gerardus) Fülöp fia: László veszprémi egyházmegyei laikusnak 
és feleségének: Margitnak megengedi, hogy haláluk esetén a gyóntatójuk nekik meggyónt 
vétkeik után teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avenione, XVII. Kal. Jul., pápasága 2. 
évében. [1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 8745. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 156. fol. 478v. alapján.)  
 
 
480. 1364. jún. 16.  
A [Sce]pus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy megkapva 
Péter prépost és a Lelez-i konvent érdekében idézésekre, tudományvételekre és tilalmazásokra 
szóló, 1 évre kiadott nyílt oklevelét, az abban megnevezett Zentus-i Mokou fia: János királyi 
emberrel kiküldték tanúságul kórusuk ……., akik Tyzabodrugkuz districtus-ba menve 
nemesektől, nem nemesektől, és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg 
Helmuch és Lelez birtokok szomszédaitól megtudták, hogy Mychk néhai bán fia: Ákos 
mester népei és jobbágyai ezen uruk parancsából a Lelez birtok határain belül fekvő nagy 
szántóföldeket elfoglalták, és azóta, hogy Mykch bán fia: Miklós a Szt. Kereszt-egyházat 
és jobbágyait kifosztotta, az ottani szántóföldeket hatalmaskodva elfoglalta és Helmech 
birtokhoz csatolta, minden évben felfegyverkezve, hatalmaskodva ezeket felszántják, bevetik, a 
terméseit elviszik, és Lelez birtok valós határjeleit is lerombolták számos tilalmazás ellenére, 
és ők maguk mondták el, hogy Zochyk fia: Jakab, Ákos mester officialis-a kényszerítette 
őket mindezek elkövetésére Ákos mester parancsából. A királyi és káptalani emberek Péter 
prépost mutatása alapján maguk is látták a lerombolt határjeleket és a kereszttel jelölt, kivá-
gott tölgyfákat. A tudományvétel elvégzése után Ákos mester népeihez v. jobbágyaihoz 
mentek oda, ahol Lelez birtok mondott földjeit ekéikkel hatalmaskodva szántották, és őket 
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ettől tilalmazták, de ők azt mondták, semmiféle tilalmazást nem akarnak betartani. D. 
domin. p. Barnabe, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 127. (Df. 233 732.) Hiányos, fakult. 

Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei.  
 
 
481. [1364.] jún. 16. Avignon 
[V.] Orbán pápa zárai (Jadra) Mihály ferences rendi papot, professor-t a Bonifác püspök 
halálával megüresedett oseroi (Ausarensis) egyház püspökének nevezi ki. Erről értesíti a 
zárai érseket és [I.] Lajos királyt (U) is. D. Avenione, XVI. Kal. Jul., pápasága 2. évében. 
[1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 190r-v. (Df. 289 762.) 
R.: V. Orbán, LC. 12553. szám.  
 
 
482. 1364. jún. 16. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 16. Jun. [I.] Lajos király (H) uralkodása, [Nicolaus de Matafarris 
zárai érsek, decretum doctor és] Seç-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, Zára 
(Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 381–382. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
483. + 1364. jún. 17.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Kresthych nembeli Farkas Tamás a maga, atyafiai és rokonai nevében bemutatta [IV.] Béla 
király (H) kettőspecsétjével ellátott, 1264. okt. 7-i, ép privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 

1410. szám) birtokaik adományozásáról és megerősítéséről. Kérésére a király ezt az anyja: 
Erzsébet királyné és fivére: István herceg beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsával 
átírja, elfogadja, megerősíti és királyi hatáskörrel megújítja függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, főkancellár [!] keze által, XV. Kal. 
Jul., a. d. 1364., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi érsek, Dénes testvér kalocsai 
archipostulatus, Dominus [!] spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Miklós pécsi, Gergely csanádi, Kálmán győri, Mihály váci püspök, János veszprémi, Miklós 
zágrábi, Pelegrin testvér boszniai, Tamás testvér szerémi, István testvér nyitrai electus, 
magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, István erdélyi vajda, Zunuk-i comes, Olivér 
királynéi [!] tárnokmester, Tamás comes országbíró, Pál királyi [!] tárnokmester, Domokos 
Machov-i bán, Dénes királyi lovászmester, Kunth Miklós pozsonyi comes. Arenga.  
 
Á.: 1-2. II. Ulászló király, 1499. máj. 16. > II. Lajos király, 1519. jan. 17. > I. Ferdinánd 

király, 1548. szept. 12. > Miksa király, 1571. szept. 16. > Rudolf király, 1583. febr. 12. 
AHA. Diplomata latina 2. 8. (Df. 230 172.) = Dl. 36 107. (Kukuljevics-gyűjt.) Mind-
kettő újkori Má.-ban. 
3. Zágrábi kápt., 1492. febr. 11. > Erdődy Zsigmond, dalmát-horvát-szlavón bán, 1637. 
AHA. Diplomata latina 2. 8. (Df. 230 172.) Újkori Má.-ban. 

K.: F. IX/3. 415–417; Vjesnik 1925. 70–71. 



259 

R.: J. Stipišić–M. Šamšalović, HZ. 1959. 311. (Orsics cs. elenchus-a alapján, Krystych név-
alakkal, máj. 18-i dátummal.) 

Megj.: Az oklevél 1364. évi keltezésének ellentmond pl. István herceg szereplése, a fő-
kancellári tisztség és a méltóságnévsor is. (A datálást más évre, pl. 1354-re sem javít-
hatjuk, mert a méltóságnévsor jelen formájában annak sem felelne meg, l. Engel, Arch. 
passim). A forrást egyértelműen hamisítványnak tekinthetjük, miként az átírt oklevél is 
az (l. Reg. Arp. 1410. szám). L. még Karácsonyi, HH. 50–51. 

 
 
484. + 1364. jún. 17.  
A nyitrai káptalan kinyilvánítja, hogy amikor Kasa-i Dénes fia: János és Damján apát között 
Zlieho föld ügyében hosszú per jött létre, végül bemutatták Konth Miklós nádor (H), a 
kunok bírája oklevelét, miszerint kötelezték magukat, hogy e földet felosztják Beztercz-i 
Kunczek, a nádor poroszlója [!] és a káptalan tanúsága jelenlétében. A káptalan kiküldte 
Kunczek-el Jakab testvért [!], aki visszatérve elmondta, hogy a felek úgy egyeztek meg, 
hogy az a föld, amit Kasa-i János birtokolt Podskalia-n kelet felé a Sztraz nevű nagy hegy 
oldalában, minden haszonvétellel Kasa-hoz jutott, a Zlieho föld felőli rész egy nagy völgyben 
azon út mindkét részén, ami Prusina-ba megy, a folyó mindkét oldalán az apátnak jutott. E 
rész határai a felek, a poroszló és a káptalan tanúsága elmondása szerint: Sztraza nevű 
nagy hegy oldala; Uwalie (dict.) kis forrás; Solimos nevű nagy kő; Radouecz (dict.) kő; 
Moite falu, ahol van egy Vereskő (dict.) nagy kő; Oztro kő; Osztre nevű forrás; Wapniczka 
hegy; Ptasicz hegy; az apát teljes része innen; Zlezainecz nevű hely; BelaPotok; 
Domanouich; Huczko folyó; Greczka folyó; Jaztrab (dict.) hely; Osolna hegy; út, ami 
Chichman birtokra megy. A felek visszavonták minden, egymás elleni perüket, és ha bár-
melyikük ezen elrendezést visszavonná, marasztalják el. Erről a káptalan pecsétjével ellátott 
oklevelet bocsát ki. D. 17. Jun. [!], a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Nyitrai kápt., 1631. aug. 30. Dl. 4448. (Acta Jesuitica. Trenchin 18. 3.) 

2. Rákóczi Pál országbíró, 1635. nov. 12. Dl. 4449. (Uo. 12. 33.) 
Má.: 1. Dl. 25 086. (Uo. 41. 22.) Újkori. 

2. Dl. 24 911. (NRA. 1683. 2.) Újkori. 
3. Győri Egyházmegyei Lt. Győri kápt. hh. lt. 30. 547. (Df. 273 889.) Újkori, kivonatos. 

Megj.: Az oklevél hamis: a nádori poroszló szerepeltetése anakronisztikus lenne egy 1364. évi 
oklevélben, ráadásul a forrás nagy hasonlóságokat mutat a garamszentbenedeki konvent 
1272. febr. 23-re keltezett oklevelével. Keglevich K., Garamszentbenedek 27–28. szerint 
mindkét oklevelet egyszerre hamisították, valószínűleg egy 1272. évi hiteles oklevélről. 

          
 
485. 1364. jún. 17. 
A zágrábi káptalan előtt Pribych-i György fia: Péter megvallotta, hogy a Pribych-en levő 
birtokrészeit 40 aranyforintért eladta a Symig megyei Nezd-i Besenyő (Bissenus) Mihály 
fiainak: János, András és Mátyás mestereknek, más jogának sérelme nélkül. Erről a káptalan 
függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. Viti et Modesti, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 33 662. (NRA. 1539. 69.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
K.: Smič. XIII. 382–383. 
R.: F. IX/3. 460. 
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486. 1364. jún. 17. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja kinyilvánítja, 
hogy amikor a királynénak számos országlakosa elpanaszolta, hogy nekik és a hozzájuk 
tartozóknak igen nagy jogtalanságot és kárt okoznak folyamatosan a főesperesek és 
alesperesek, akik a megölt emberek temetéséért márkát szednek tőlük, a királyné személyesen 
utasította Vilmost, hogy a királyi levéltárban (in conservatorio regali) keresse elő a vonat-
kozó pápai oklevelet, és annak szó szerinti másolatát minden kérelmezőnek bocsássa ki 
kápolnaispánsága királyi pecsétje alatt (sub sigillo regio quo pretextu dicti honoris nostri 
comitatus capelle regie utimur). Vilmos ennek megfelelően ezen pápai oklevelet (XII. 
Benedek, 1335. aug. 13.; l. Anjou-oklt. XIX. 500. szám) átírja a mondott királyi pecséttel 
ellátva. D. in Wissegrad, f. II. an. [Johannis Bapt., a. d.] 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus P. 5. 3. (Df. 265 925.) Függőpecsét fonata. 
K.: F. IX/3. 440–443. 
Megj.: A fotón a napi dátum nem olvasható végig, kiegészítése F. alapján történt.  
 
 
487. 1364. jún. 17. Heidelberg  
Idősebb Ruprecht rajnai palotagróf (pfallenczgrafe an dem Ryne), a Szent Római Birodalom 
főasztalnoka (dez heiligen Römischen Richs obrister Trugsecze), bajor herceg (herczoge in 
Beygern) kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos (Ludowig) király (Ungern) szolgájának (diener): 
Cudar Györgynek (Sudergeorige) adományozza azt a címert, ami a Castelli (Kastel) Grófság 
kapcsán Ruprecht-re szállott és adományozhatóvá vált. Ennek leírása a következő: kék 
pajzson hat fehérezüstös liliom, továbbá egy fehérezüstös liliom három fekete tollforgóval, 
a sisakon kék sisaktakaróval. Ezt a címert Cudar György (Sudergeorgie) és örökösei teljes 
joggal bírhatják és viselhetik. Az oklevelet Ruprecht függőpecsétjével látja el. Geben zu 
Heydelberg ab dem nehsten Montag vor Sante Johanns tag Baptisten dez Jars 1364. 
 
E.: Dl. 5325. (NRA. 935. 14.) A plicaturán függőpecsétre utaló bevágások. 

                    Skorka Renáta 
 
 
488. 1364. jún. 18. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Wesen-i Domokos fia: Miklós mester pilisi comes, Wyssegrad-i királyi várnagy a maga és 
fivérei: János, Tamás és Péter nevében bemutatta a király két oklevelét: a Boszniában (in 
terre Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1360. júl. 22-i oklevelét Tees birtok, és 1348. 
aug. 13-i, gyűrűspecsétes oklevelét Thopla és Dulbafew falvak adományozásáról (l. Anjou-

oklt. XXXII. 529. szám) Miklós és fivérei részére. Kérésére a király ezen nyílt okleveleket 
átírja, a bennük foglalt adományozásokkal együtt elfogadja, és nekik és örököseiknek királyi 
hatáskörből megerősíti, más jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XIV. Kal. Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, Vilmos pécsi püspök, 
királyi kápolnaispán és titkos kancellár, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai 
püspök, a szerémi szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
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Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici 
Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónálló-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: MTA Kvt. Kézirattár. Oklevelek. A. 17. (Df. 244 324.) Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
489. [1364.] jún. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa Pétert, a zárai egyházmegyei, bencés rendi Szt. Mihály-monostor apátját a 
zárai egyházmegyei, bencés rendi, András ottani apát halálával megüresedett Szt. Kozma 
és Damján-monostor apátjának nevezi ki. D. Avinione, XIII. Kal. Jul, pápasága 2. évében. 
[1364.] Erről értesíti a zárai érseket és [I.] Lajos királyt (V) is. D. ut supra. 
 
Reg.: 1. ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 168v-169r. (Df. 289 761.) 

2. Uo. Vol. 157. fol. 44v. (Df. 289 759.) (a zárai érseknek) 
R.: V. Orbán, LC. 12555. szám.  
 
 
490. 1364. jún. 20. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Móric 
fia: Simon mester bemutatta [I.] Károly király (H) utolsó pecsétjével ellátott, 1339. nov. 
24-i nyílt és ép oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIII. 712. szám). Kérésére a király ezt átírja, a 
benne foglalt birtokcserével együtt elfogadja, és Simonnak és örököseinek megerősíti, más 
jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., XII. Kal. Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Ugulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, Péter 
testvér boszniai [!], István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint 
makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a szerémi, knini és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 3273. (NRA. 941. 12.) Hátlapján középkori kéztől: super possessione Gurbed, újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétje kiszakadt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. márc. 13. Dl. 31 053. (GYKOL. Centuriae XX. 93.) 

2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. Dl. 74 677. (gr. Desewffy cs. lt. M. 2.) 
3. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. AL. Teleki cs. kendilónai lt. 8. (Df. 257 939.) 
4. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1746. okt. 31. AL. Wesselényi cs. lt. 50. (Df. 254 823.) 

K.: F. X/4. 870. (Tá.-ban.)  
R.: F. IX/4. 670; Doc. Rom. Hist. XII. 276–277; Erdélyi Okm. IV. 295. szám. 
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491. 1364. jún. 20. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Tuluk 
(dict.) Pál bajvívó (pugil) bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott pecsétjével 
ellátott, 1343. júl. 11-i nyílt és ép oklevelét, ami átírta az esztergomi káptalan Abustian 
birtok bejárásáról és határjelei emeléséről szóló, 1343. jún. 24-i jelentését (l. Anjou-oklt. 

XXVII. 427. és 477. szám). Kérésére a király ezt átírja, a benne foglalt birtokbejárással és 
határjel-emeléssel együtt királyi hatáskörből elfogadja, és Pálnak és örököseinek megerősíti, 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XII. Kal. Jul., 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és 
titkos kancellár, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, Domokos csanádi, Mihály egri, 
János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi szék üresedésben, János 
knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 41 579. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Füg-

gőpecsét és vörös-zöld fonata. 
 
 
492. 1364. jún. 20. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
szenterzsébeti (S. Elyzabeth) Borsod fia: János (Péter testvér, a premontrei rendi Lelez-i 
Szt. Kereszt-monostor prépostja és a konvent nevében) bemutatta a Boszniában (in terra 
Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1342. okt. 1-jei, gyanútól mentes nyílt oklevelét a 
monostornak tett kiváltságokról (libertatum prerogative) és birtokadományokról (l. Anjou-

oklt. XXVI. 516. szám). Kérésére a király ezt átírja, a benne foglalt birtokadományokkal és 
kiváltságokkal együtt (kivéve a királynak és utódainak megtartott királyi kamarahasznát) 
anyja: Erzsébet királyné (H) akaratából és a főpapok és bárók tanácsával elfogadja, és a 
monostornak, a prépostnak és a konventnek királyi hatáskörrel örökre megerősíti függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XII. Kal. Jul., uralkodása 
23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, Vilmos 
pécsi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a szerémi, knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter 
királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
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E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 18. (Df. 233 629.) Hátlapján újkori 
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 

Á.: Zsigmond király, 1406. ápr. 18. Uo. 1400. 33. (Df. 234 090.) Hiányos. 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1372. júl. 12. Uo. 1300. 239. (Df. 233 848.) 

2. II. Lajos király, 1519. nov. 11. Dl. 72 182. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 36. 1. 2.)   
Má.: 1. E. alapján, azzal azonos jelzet alatt, újkori. 

2. Lendvay Márton, királyi kamarai levéltárigazgató, 1802. aug. 6. Dl. 71. (Acta eccl. 
42. 19. 1.) E. alapján. 
3. EPL. Acta radicalia. U. 120. (Df. 248 757.) Újkori, Á. alapján. 

K.: Katona, Hist. crit. X. 338–340; F. IX/3. 405–408. 
 
 
493. 1364. jún. 20. 
[I.] Lajos király 1364. jún. 20-án (a. d. 1364., XII. Kal. Jul., uralkodása 23. évében) kiadott, 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevele, ami átírta és megerősítette saját, 1363. 
szept. 17-én Visegrad-on kiadott és a [Turoch-i konvent] 1363. szept. 25-i oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLVII. 419. és 457. szám). 
 
Tá.: Perényi Péter országbíró, 1420. jún. 9. SNA. Rakovszky cs. rákói és nagyselmeci lt. 

45. 732. (Df. 258 771.) 
 
 
494. 1364. jún. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy az aradi Szt. Márton-egyház kegyuraságának hiva-
talából fakadóan fájlalja ezen egyháznak az ő tudomására jutott pusztulásait, elnéptelenedéseit 
és elherdálásait, ezért anyjával: a királynéval, a főpapokkal és országa báróival ezen egyház 
birtokai, halászóhelyei, vámjai, jövedelmei, bevételei és jogai eladásait, adományait, 
elzálogosításait, bérbeadásait (infeudaciones), cseréit és bármilyen elidegenítéseit, amiket 
annak bármely prépostja v. rector-a és intézője (amministrator), továbbá káptalanja bármikor 
is akármely személynek tettek az egyház joga sérelmére a király mint ezen egyház kegyura 
beleegyezése nélkül, királyi hatáskörrel érvényteleníti és visszavonja az ezekről kibocsátott 
oklevelekkel együtt. D. in Wissegrad, sab. an. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 29 697. (GYKOL. Cista comitatuum. Máramaros 4. 29.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint vörös viaszú kis pecsét nyoma felett: commissio regine propria. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 277–278. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 296. szám. 
 
 
495. 1364. jún. 22. Kálló  
Loch-i László fia: Buken mester Zabolch-i vicecomes és a szolgabírók előtt Semyan-i 
Lengel (dict.) Leukus mester tiltakozott, hogy jún. 15-én (sab. in fe. videlicet Viti et 
Modesti) az ő jobbágya 2 lovat tilalmazott a falunagya által, ám Apagh-i János a Kallou-i 
pap házából kiküldte szerviensét, Purchus (dict.) Györgyöt, aki e lovakat hatalmaskodva, 
gyalázkodó szavakkal elvette. Kérésére fentiek kiküldték tanúságul embereiket: Bagath-i 
Jakabot és Nogfalua-i János fiát: Vincét, akik nemesektől, nem nemesektől és más, bármi-
féle állapotú emberektől, különösen a szomszédoktól megtudták azt, amit Leukus mester is 
elmondott. D. in Kallou, sab. p. fe. prehabitum, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 52 032. (Kállay cs. lt. 1300. 1422.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, vala-
mint 3 zárópecsét töredéke. A hátlapon más oklevélből származó 3 részsor látható: ...et 
quatuor iudices nobilium comi... ...Enchench contra dominam Agne... ...gy de eadem 
Enchench pro qua... 

R.: Kállay 1510. szám; Piti F., Szabolcs m. 603. szám. 
 
 
496. 1364. jún. 23. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja előadva az uralkodónak 
az ország hadjárataiban és feladataiban sok fáradozással és költséggel teljesített hű szolgá-
latait, ezek viszonzásául a férfiörökös nélkül elhunyt Makwa-i Petew fia: Miklós és 
Makwa-i Beke fia: Beke az ország bármely megyéjében is levő, akár örökjogú, akár egyéb 
címen bírt birtokait, főleg a Vasvár megyei Makwa, Huzywuzkow, Myhalolch, Dolina, 
Iwahunolch és Volcrach birtokokat kérte örökadományul, a király (akinek sajátja mindenki 
érdemeit megfontolva ezekért jutalmat adni) az érsek hűségét méltón óhajtván viszonozni, 
e birtokokat az érseknek adta örökre, és az ország legkipróbáltabb szokásának 
(consuetudinaria lex) megfelelően írásban utasítva a vasvári káptalant, kiküldte Kolus 
frater-e: Lachk mestert, a királyi aula ifját Miklós és Beke Vasvár megyei birtokaira a 
szomszédok jelenlétében, és 3 megyei vásáron nyilvánosan kikiáltatta, hogy ha valaki e 
birtokokban valamilyen jogot bír, ennek igazolására jelenjen meg a királyi jelenlét előtt az 
érseknek történt iktatás után (ha valaki nem mond az iktatásnak ellent, az esetleges ellent-
mondókat pedig Lachk idézze a káptalan tanúsága jelenlétében a királyi jelenlét elé az 
érsek ellen), a káptalan pedig tegyen jelentést a királynak. A káptalan válasza szerint Lőrinc, 
Benedek, Domokos és Lőrinc, Nadasd-i nemesek e birtokok érseknek történő iktatásakor 
Bertalan mester, a káptalan kanonoka és tanúsága jelenlétében ellentmondtak, és őket 
1355. [!] nov. 8-ra (oct. OO. SS., a. d. 1355.) az érsek ellen a királyi jelenlét elé idézték. A 
per az ország különböző hadjáratai és a gyakori királyi hadak miatt (amikben mind az ország-
bíró és az ország számos főpapja és bárója, mind a mondott felek és más pereskedő 
országlakosok szükségesen érintettek voltak) több időpont után végül [1364.] máj. 1-jére 
(oct. Georgii) lett halasztva az országbíró memorialis oklevelei szerint. Akkor István 
comes a vele bíráskodó főpapok és bárók kérésére a feleket megegyezésre engedte, és a 
pert máj. 3-ra (ad 3. diem dict. oct.) halasztotta, mikor is megjelentek színe előtt egyrészről 
Miklós érsek, másrészről László fia István fia: Lőrinc, János fia: Benedek, Lőrinc fia: 
Domokos és Darabus (dict.) István fia: Lőrinc, Nadasd-i nemesek, és elmondták, hogy a 
főpapok, bárók és az ország számos nemese elrendezésével e birtokok ügyében úgy egyeztek 
meg, hogy Miklós érsek a király által neki adományozott birtokokból átadott négy, Vasvár 
megyei falut v. birtokot (Myhalolch, Iwahunolch, Dolina, Valcrach) a Nadasd-i nemeseknek 
és örököseiknak, semmiféle jogot v. tulajdont ezekben magának és vérrokonainak v. 
generacio-inak meg nem tartva; viszonzásul a Nadasd-i nemesek a Vasvár megyei Makwa 
és Huzyuuzkou birtokokat, ahol [!] Szt. György vértanú-egyház van, a mondott királyi 
adomány címén minden joggal (szántóföldek, trágyázott és legelőnek használt földek, erdők, 
rétek, malmok, vizek, valamint a Makwa birtok határain belül fekvő Deregnie, Erdewouo 
és Faluhel nevű telekhelyek), azon határok alatt, ahogy Miklós és Beke ezeket bírták, az 
érseknek, vérrokonaiknak és frater-ei örököseinek hagyták és átengedték, semmiféle jogot 
v. tulajdont maguknak és örököseiknek meg nem tartva ezekben, hanem mindezeket az 
érsekre és vérrokonaira ruházták, és vállalták a maguk és örököseik nevében, hogy ha valaki az 
atyafiaik, rokonaik és generacio-ik közül (avagy mások) az érseket és vérrokonait ezen két 
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birtok kapcsán bármikor is zaklatnák, őket szavatolják és megvédik, s ha ezt nem tennék, 
akkor más birtokaikból azonos minőségű, mennyiségű, hasznú és értékű részt adjanak az 
érseknek és vérrokonainak. A mondott két birtokról kiadott okleveleiket, ill. azokat, amiket 
ők v. örököseik az érsek és vérrokonai kárára nyíltan v. titokban megtartanának, érvényte-
lenítették, és ha ezeket bármely bíró előtt perben, v. azon kívül bemutatnák, szintén érvényte-
lenek legyenek, és bemutatóikat patvarkodóként marasztalják el. Viszonzásul az érsek vál-
lalta, hogy szavatolja akár bíróságon, akár azon kívül e nemeseket és örököseiket Miklós 
és Beke özvegyei és leányai hitbére, jegyajándéka és leánynegyede okán, amiket ezen asszo-
nyok a két birtokból bármikor is követelnének. Az érsek által átadott négy birtok kapcsán 
viszont e nemesek mind a hitbér, jegyajándék és leánynegyed, mind más kereset ügyében 
önmagukat kell megvédeniük, anélkül, hogy az érsektől segítséget kérnének. A felek kötelezték 
magukat, vérrokonaikat és leszármazottaikat, hogy ha e birtokok miatt a másik felet bármikor 
perbe vonnák, és ezen elrendezést részben v. egészben, nyíltan v. titokban megváltoztatnák, 
az ilyen felet a másikkal szemben patvarkodásban (pena calumpnie tanquam sopite litis 
susscitator) marasztalják el. Az országbíró erről függőpecsétjével megerősített privilegiális 
oklevelet bocsát ki a feleknek. D. in Vyssegrad, in vig. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 94 088. (Festetics cs. lt. Sallér. cs. 82. 5.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét és vörös fonata. 
Á.: 1. I. Lajos király 1365. febr. 15. > Uő., 1367. júl. 28. SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. 

Muraközy-elenchus 17. 31. (Df. 282 067.) Eltérő névalakjai: Pethew, Hwzywzkou, 
Myhalouch, Dolyna, Wzywzko, Bolcrach ~ Balcrach, Erdewouo, Wyssegrad. 
2. I. Lajos király, 1370. szept. 2. Dl. 4894. (NRA. 556. 14.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Peteu, Hwzywhuzkou ~ Huzywhuzkou, Mihaloch, Iwanolch, Wolcrach. 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1377. máj. 24. Dl. 94 102. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 47. 1.) 
Eddigiektől eltérő névalakjai: Vissegrad, Makua, HozyoOzkou ~ Huzio Ozkou, 
Mihalouch, Iuahonolch ~ Iuahonouch, Kolos, Deregnye, Erduouo. 
2. Garai Miklós nádor, 1377. máj. 24. Dl. 94 107. (Uo. 89. 2.) Eddigiektől eltérő név-
alakjai: HozyuOzko ~ Hozyuozkou, Iwahonolch, Erdeuouo. 
3. Tá. 1. > Bebek Imre országbíró, 1387. nov. 6. PML. Oklevelek 16. (Df. 280 088.) 
4. Tá. 1. > Vasvári kápt., 1398. jan. 21. Batthyánysches Herrschaftsarhiv. Güssing. 
Urkunden 1. 1. 2. (Df. 286 390.)    
5. Kaplai János országbíró, 1393. nov. 6. Dl. 92 011. (Festetics cs. lt. Ign. Misc. 89.) 

R.: F. IX/7. 230.  
Megj.: Mindenütt az 1355. év szerepel a szövegekben, azonban a király a birtokokat 1359. 

nov. 12-én adta (Apáti) Miklósnak (Df. 282 067.), aki 1355-ben még nem is volt érsek 
(l. Engel, Arch. I. 63.). 

 
 
497. 1364. jún. 23. Kálló 
Malahy-i Péter fia: Madaar (dict.) Simon mester, Bebek István comes, [I.] Lajos király (H) 
országbírója Zabolch-i bírságszedője tudatja, hogy ura: ezen István comes levelét Semyen-i 
János fia: Lengel (dict.) Leukus mester bemutatta neki, miszerint azon 6 márka bírság két-
harmadát, amiben fivérét (frater uterinus): Lászlót Dosa néhai nádor [fia:] Pál mester és 
Gezthered-i László fia: András ellenében szept. 15-én (oct. Nat. B. virg. glor.) az ország-
bíró registrum-a szerint elmarasztalták, [az országbíró Lászlónak elengedte]. Simon mester 
ennek megfelelően Chemer-i Péter királyi emberrel és Benedekkel, az egri egyház Szt. 
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Kereszt-oltára mesterével, az egri káptalan tanúságával jelen oklevelével [Lászlót] az ügyben 
nyugtatja. D. in Kallou, domin. an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 033. (Kállay cs. lt. 1300. 1414.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. A [  ] közötti 

részek tollban maradtak. 
Má.: Uo. 1785. ápr. 29-i.  
R.: Kállay 1511. szám. 
 
 
498. 1364. jún. 23. 
A budai káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően Zakal (dict.) Mihály nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonok-
társukat: Albert mester olvasókanonokot, akik jún. 18-án (f. III. an. Nat. Johannis Bapt.) a 
szomszédok összehívásával a Zyld nevű szigetre és 10 telekhelyre mentek, ezeket bejárták 
és elkülönítették mások jogaitól a nádor mondott oklevelében levő határok szerint, a szükséges 
helyeken új határjeleket emeltek a korábbi jelek (consignaciones metales) között, Jakab és 
mások ellentmondása ellenére is, és a nádor oklevelében szereplő okokból ezeket a 
veszprémvölgyi (vallis Vesprimiensis) Boldogságos Szűz Mária-egyháznak és az ottani 
apácáknak iktatták örök birtoklásra a Dunában levő Tanya nevű halászóhellyel együtt. Az 
általuk emelt föld-határjelek helyei: a Duna mellett Teuteus fia: László és Vezzeus fia: 
János Chobon nevű birtoka, ahol, miként megtudták, Gergely használt Zild földből; való-
színű határjel-hely (locus possibilis fore meta); út, ahol elkülönül Chobon földtől; ue. út, 
ahol elkülönül Vadas földtől; útnál Nyrfa nevű fák; ue. út, ahol elkülönül Vadas földtől és 
Cherg földtől, ami Komnyati-i Miklósé; domb; a Duna partján körtefa. D. 6. die termini 
premisse possessionarie statucionis, a. d. 1364. 
 
Á.: a 921. számú oklevélben. 
 
 
499. 1364. jún. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Zerethwa-i Ramacha fia Gergely özvegye, nemes asszony 
és Pech fia: János nevében, hogy jún. 11-én (in fe. Barnabe) Zerethwa-i Fülöp fia István 
fiai: Tamás és Jakab kiküldték famulus-aikat: Fogas (dict.) Miklóst és Harazth-i Demetert, 
akik ezen Gergely megölésében bűnösnek ismeretesek, és akik az özvegyet a házából kidobták, 
Jánost pedig a házában súlyosan megverték és megsebezték. Ezért az uralkodó utasítja a 
Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Cheb-i János fia: Jakab v. Cheb-i 
Vörös (Rufus) Pál v. annak frater-e: Péter v. Domokos fia: Peteu v. Leztemer-i György 
királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Wissegrad, in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 15. (Df. 219 513.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Zeretwa névalakkal), valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
500. 1364. jún. 24. Szakony 
Peren-i János mester vicecomes és a Sopron megyei szolgabírók tudatják, hogy amikor a 
Sopron megyei Gyuro-i Benedek fia: István mester kérésére kiküldték törvényszékükről 
(sedes iudiciaria) Damanya-i Lorand fia: Pál comes szolgabírót (unus ex nobis), ő jún. 23-án 
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(domin. an. Nat. Johannis Bapt.) Zyrak birtokra ment Zyrak-i Sándor fia: Miklóshoz, ahol 
sokak jelenlétében a szolgabíró által Benedek fia: István mester 6 márka dénár tartozást 
kért vissza Miklóstól, aki erre azt felelte: igaz, hogy tartozik Istvánnak a mondott összeggel, 
de István is tartozik neki pénzzel, és amikor István megadja neki a tartozását, akkor ő is 
kész visszaadni neki a 6 márka dénárt. D. in villa Zakan, f. II. prox. subsequenti p. 
terminum prenotatum, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 49 720. (Rumy cs. lt. 56. 60.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 1 kisebb pecsét nyoma. 

Előlapja alján: solvit quatuor. 
K.: Sopron vm. I. 354–355. (júl. 1-jei dátummal) 
 
 
501. 1364. jún. 24. Visegrád 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes előtt Chelen-i Sándor fia: Jakab mester 
bemutatta néhai Csanád esztergomi érsek 1349. márc. 20-án kiadott nyílt oklevelét a Jakabnak 
és néhai frater-ének: János mesternek kőegyház építésére adott engedélyéről (l. Anjou-oklt. 

XXXIII. 188. szám), amit kérésére Miklós érsek átír, elfogad és Jakabnak és örököseinek 
megerősít, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, az anyaegyház jogainak sérelme 
nélkül. D. in Wyssegrad, in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 25 133. (Acta eccl. 52. 3.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik 

magyar nyelvű). Függőpecsét vörös fonata. 
 
 
502. 1364. jún. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt megjelentek egyrészről Bator-i Bereck fia János fiai: László és 
György mesterek és ue. Bereck fia Leukus fia: Péter, másrészről ue. Bereck fia néhai Miklós 
mester özvegye és annak leánya: Annych, nemes asszonyok, valamint az özvegy másik 
leánya, Pethew fia János mester felesége: Barbara nemes asszony nevében pedig ezen János 
mester a váradi káptalan ügyvédvalló levelével, és elmondták, hogy bár a király az özvegy 
kérésére Miklós mester ezen leányait annak minden birtokában és birtokrészében fiúsította 
(in filios procreavimus et prefecimus naturales), és ezért Miklós birtokai és birtokrészei 
mondott leányaira mint valós örököseire kell háramoljanak a királyi kegynek megfelelően, 
de végül a felek az atyafisági béke kedvéért számos báró és nemes közbenjárásával úgy 
egyeztek meg, hogy a Bator-i nemesek júl. 15-én (22. die Nat. Johannis Bapt.) és más alkalmas 
napokon Miklós örökjogú v. szerzett birtokaira és birtokrészeire mennek, és Debrew-i 
Miklós mester, a királyi kúriából speciálisan ez ügyben kiküldött királyi ember és az egri 
káptalan tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére a király utasítja a káptalant) mindezek 
negyedét (kivéve Miklós mester Bator birtokon levő örökjogú birtokrészének negyedét, 
aminek okán más birtokokból egyenértékű részek kell jussanak e nemes asszonyoknak) a 
felek közötti egyenlő osztály után birtokokban átadják Miklós leányainak és örököseiknek. 
Miklós mester vásárolt, zálogban bírt és házassági című (matrimoniali titulo) birtokai örökre 
ezen leányaira háramoljanak. A Bator-i nemesek Enchench birtokon levő részének három-
negyedét (mely birtok negyedét korábban Miklós ezen leányainak leánynegyedként át kellett 
adják) iktassák minden haszonvétellel Miklós özvegyének annak hitbéreként és jegyaján-
dékaként, úgy, hogy az özvegy e birtokrész háromnegyedét az élete végéig birtokolja, majd 
a halála után a Bator-i nemesek e birtokrészt az egri káptalan tanúsága jelenlétében váltsák 
ki 50 márkáért (marca regni) azoktól, akikre az özvegy hagyta (legare). Az eddig még osztatlan 
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vásárolt birtokokat az ország szokásának megfelelően osszák fel, és az asszonyok az apjuk 
nekik járó részeit békésen birtokolják. A Batur-i nemesek a Miklós mesterrel korábban 
történt osztályt változtatás nélkül megőrzik. A Bator-i nemesek a várukat a jogaik védelme 
érdekében maguknak megtartották, de annak külső haszonvételeit közös használatra hagyták. 
Mivel a Bator-i nemesek Miklós mester halála után ezen birtokok és birtokrészek adóit 
(collecta) és jövedelmeit háromszor szedték be, ezért a jelen év adóit, amik Miklós mester 
részeiből szept. 29. körül (circa fe. Mychaelis) járnak, adják át teljesen Miklós ezen leányainak. 
Miklós mester Batur-on levő házait és épületeit az özvegye és leányai szabadon elvihetik, 
amikor akarják. Miklós méneseit a mondott időpontban a királyi és az egri káptalani emberek 
előtt a Bator-i nemesek adják át ezen asszonyoknak, az egyéb birtokhasznokat, akár az 
erdőkben, a vámokban, a halászóhelyekben és a kaszálókban is legyenek, közösen szedjék 
be és használják. A Bator-i nemesek kötelezték magukat és örököseiket, hogy e nemes 
asszonyokat és leszármazottaikat a nekik juttatandó birtokrészek tulajdonában megőrzik 
addig, amíg ezekben meg tudnak maradni. Ha Miklós leányai bármilyen nemű sarj nélkül 
halnának meg, akkor a nekik leánynegyedként jutó minden birtok és birtokrész újra a 
Bator-i nemesekhez és örököseikhez háramoljon, bárki ellentmondása ellenére is. Az egri 
káptalan a fentiekről tegyen jelentést a királynak. D. in Vyssegrad, 2. die Nat. Johannis 
Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5326. (NRA. 597. 35.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, 

valamint nagypecsét körvonala. 
Á.: I. Lajos király, 1366. jún. 25. Dl. 5327. (Uo. 841. 18.) Eltérő névalakjai: Anych, Petew, 

Vissegrad. 
Má. 1-3.: Dl. 98 592. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Károlyi cs. 45. 9.) Újkoriak. 
 
 
503. 1364. jún. 26. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) László 
veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) 
ellopott pecsétjével ellátott, 1342. dec. 6-i nyílt és gyanútól mentes oklevelét a veszprémi 
egyház Tolna megyei Chath nevű birtokának osztályáról és határjelei emeléséről (l. Anjou-

oklt. XXVI. 630. szám). Kérésére a király ezt átírja és a benne foglalt birtokosztállyal és 
határjel-emeléssel együtt a püspöknek és egyházának örökre megerősíti, más jogának sérelme 
nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VI. Kal. 
Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán 
és titkos kancellár, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János 
váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi szék üresedében, János knini, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
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E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Chat 4. (Df. 200 243.) Hátlapján középkori és 
újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét vörös fonata. 

Má.: Dl. 107 491. (Csánki-gyűjt.) Újkori. 
R.: Veszpr. reg. 569. szám. 
 
 
504. [1364.] jún. 26. Lipcse 
[I. Lajos király a velencei dózsénak]: nunciusa, jelen oklevél bemutatója átadta neki a dózse 
levelét arról a győzelemről, amit Velence a krétai lázadók felett aratott. Lajos a levelet 
örömmel fogadta, remélve: ez másoknak is például szolgál, hogy ne merészeljenek hasonlóan 
fellépni Velence ellenében. D. in Lipche, die XXVI. Jun. [1364.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 616; Ljubić 73. (Copia de commemoriali c. velencei államkönyv 

alapján. VII. 37.) 
R.: Horváth M., MTT. 9 (1861) 28. 
 
 
505. 1364. jún. 26. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Poly-i 
Chyrke (dict.) István fia Miklós fia: László a Zeplak birtokon levő részt a királyi és a 
Jazow-i konventi emberekkel visszavéve (recaptivando) magának iktattatni akarta, ennek 
Zeplak-i Péter fiai: János és Lázár nevében ellentmondtak, ezért Péter fiait a királyi jelenlét 
elé idézték László ellenében. A felek az ügyben Zeech-i Miklós egykori országbíró előtt 
vállalták, hogy bemutatják okleveleiket, ami a király és Ugrin fia: Miklós comes néhai 
országbíró okleveleivel többször halasztásra került, és végül Bubeek István országbíró elé 
jutott, akinek Péter fiai képviselője bemutatta az alábbi okleveleket: 1) [I.] Károly király 
(H) 1328. máj. 8-án, uralkodása 28. évében kiadott privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. 

XII. 252. szám), ami szerint az Abawyuar megyei Zeplak-on levő birtokrészt, ami egykor a 
király megrögzött hűtleneié, Omode fiaié volt, a király minden haszonvétellel és joggal, 
azon régi határok alatt, amikkel Omode fiai birtokolták, János fia: Péter mesternek adomá-
nyozta, akinek a birtokrészt a királyi és az egri káptalani emberek az oklevélben leírt hatá-
rok alatt ellentmondó nélkül iktatták. 2) Pál comes néhai országbíró 1335. évi privilegiális 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XIX. 65. szám), miszerint Péter mester a királyi, valamint az egri 
és Scepsy-i káptalani emberekkel 3 megyei vásáron Wyuar és Zemlyn megyében háromszor 
(ti. kétszer királyi és egyszer országbírói levél révén), az oklevélben leírt helyeken és idő-
pontokban nyilvánosan kikiáltatta, hogy ha valaki a Wyuar megyei, egykor Omode fiaié 
volt Zeplak birtok harmadán valamiféle jogot remél bírni, az oklevélben leírt napokon a 
királyi jelenlét előtt nevezze meg, hogy milyen címen igényel magának jogot a birtokrészből, 
különben a király örök hallgatást ró ki az ügyben; a 3 vásári kikiáltás után a megadott 
időpontokban a király és Pál comes jelenléte elé senki olyan nem járult, aki e harmadrészben 
jogot formált volna magának. 3) Az egri káptalan 1358. jún. 2-i (sab. p. Corporis Christi, a. 
eiusdem 1358.) nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 623. szám), ami átírta a káptalan saját, 
1288-ban, [IV.] László király (H) uralkodása idején kiadott privilégiumát, ami átírta András 
egri püspök ua. évi privilegiális oklevelét, mely utóbbi szerint Aba nembeli Bodon fia: 
Dénes mester kérte a püspököt, hogy küldjön hozzá egyházi személyeket, akik előtt a házában 
végrendelkezhet; ennek megfelelően a püspök elküldte hozzá Aba nembeli Mihály mester 
Misle-i prépostot és János testvér Zeplak-i apátot, akik később a püspöknek azt írták pecsét-
jeikkel ellátott oklevelükben, hogy előttük, valamint számos más egyházi és világi személy 
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jelenlétében, hallatára és láttára Dénes comes, jóllehet beteg testtel, de ép elmével az alábbi 
végrendeletet tette: mivel nincs örököse, ezért Aba nembeli Dávid fia: Omode nádort a 
király beleegyezésével a fiává fogadta, és a Zeplak-i monostora kegyúri jogában, a Zeplak 
faluban levő részében és a Magyaro.-n (H) levő összes birtokában örökösévé tette. Bár 
Miklós fia: László mindezen oklevelekkel szemben bemutatta saját (az országbíró más 
privilegiális oklevelében szereplő) okleveleit, de mivel a felek közötti per hoszan húzódott, 
és időközben Lázár elhunyt, Péter fia: János az országbíró meghagyásának megfelelően 
visszaszerezte (reoptinere) a mondott birtokrészt, Miklós fia: László e birtokrész becsér-
tékében el lett marasztalva, majd Péter fia: János mind e birtokrészt, mind a Zeplak-i monostor 
kegyúri jogát fel akarta becsültetni, de Demeter testvér, a monostor apátja utóbbit nem 
engedte, ezért az apátot János ellenében a királyi jelenlét elé perbe vonták jún. 21-re (f. VI. 
an. Nat. Johannis Bapt.). Akkor megjelent János nevében frater-e: Fülöp a Jazou-i konvent 
ügyvédvalló levelével, és a korábban az országbíró előtt már bemutatott okleveleket ismét 
bemutatta a jelenlevő apát ellenében, ezekkel igényelve a monostor kegyúri jogát magának, 
mire az apát azt mondta, a monostor kegyúri joga nem Jánost, hanem a királyt illeti. Mivel 
Dénes comes a végrendelete idején Zeplak-i monostora kegyúri jogában fiává fogadta 
Omode nádort, Károly király pedig a hűtlen Omode fiai Zeplak birtokon levő részét Péter 
mesternek adta, azonban a király privilegiális oklevele, ami erősebb (maius est) a monostor 
kegyuraságának adományozásánál, erről nem tett említést, tehát a király a Zeplak-i monostor 
kegyúri jogát magának tartotta meg. Ezért az országbíró a bárókkal és az ország vele bíráskodó 
nemeseivel a Zeplak-i monostor kegyúri jogát a királyhoz tartozónak ítéli és Jánosra örök 
hallgatást ró ki ez ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
az apátnak. D. in Wissegrad, 6. die ferie sexte an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 327. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 57.) Hátlapján középkori kéztől újkori kéz által 

folytatott tárgymegjelölés, Zeeplak névalakkal. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Z. III. 240–244. 
 
 
506. 1364. jún. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) a 
veszprémi egyházbeli Miklós mester budai főesperes ezen egyház és annak káptalanja 
érdekében bemutatta gyűrűspecsétes, 1358. jún. 14-én kiadott nyílt papíroklevelét (l. An-

jou-oklt. XLII. 656. szám), amiben a király a Vesprim megyei Gymolth birtokot a veszpré-
mi egyháznak és káptalannak adta. A király Miklós kérésére, a veszprémi egyház és Szt. 
György iránti odaadása miatt, továbbá mivel a királyi kormányzás hivatalából fakadóan az 
egyházakat gyarapítania és segítenie kell, ezen ép és gyanútól mentes oklevelet alaposan 
átvizsgálva és azt jogosnak és valósnak találva, a mondott birtokadománnyal együtt anyja: 
Erzsébet királyné (H) akaratából elfogadja, és a veszprémi egyháznak és káptalannak királyi 
hatáskörrel örökre megerősíti, továbbá Gymolth birtokot a Tapolcha folyón levő malommal 
és más tartozékokkal korábbi új adománya címén a veszprémi egyháznak és káptalannak 
adja, mások jogainak sérelme nélkül. És mivel ezen gyűrűspecsétes nyílt oklevél a pergamen 
hiánya miatt papírra lett írva, ami az anyaga hitványsága miatt nem tart sokáig, hanem idő 
előtt széthullik, ezért királyi teljhatalomból elrendeli, hogy a veszprémi egyházat és káptalant 
senki nem kényszerítheti ezen papíroklevél bemutatására bíróságon v. azon kívül, hanem 
jelen megerősítésnek adjanak teljes hitelt örökre, mintegy az eredeti papíroklevélnek. Erről 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. 
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Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos 
pécsi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László 
veszprémi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai 
püspök, a szerémi szék üresedében, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, 
Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudor Péter 
királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtón-
állómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Gyimót 8. (Df. 200 965.) Hátlap-

ján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Hiányos függőpecsét és lila fonata. 
Á.: Bátori István országbíró, 1479. dec. 12. Uo. Gyimót 31. (Df. 201 456.) 
R.: Veszpr. reg. 570. szám. 
 
 
507. 1364. jún. 27. Haram 
Zouad fia Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Crassow megyei comes [!] és a 
szolgabírók előtt megjelent egyrészről Chure fia Péter fia: Mihály, másrészről János fia: 
Jakab (Lugas fia András gener-e), és Mihály elmondta, hogy jelen szükségében a Crassow 
megyei Teryen [alatta lehúzva: Chatar] nevű birtokát szavatosság vállalásával elzálogosította 
Jakabnak 10 ottani márkáért, és amíg neki ezen összeget nem adja vissza, Jakab használhatja 
Terrien-t és a terméseit beszedheti. Mivel e birtokon csak 2 telek (mansio) van, amikor 
Mihály ki tudja váltja a birtokot, akkor azon embereket, akiket Jakab odavitt, a saját részére 
viheti. A jelen oklevél kiadásától számított 15 napig a megyésispán (comes parochyalis) és 
a szolgabírók oklevelének megfelelően a felek menjenek a Tytul-i káptalanhoz és annak 
oklevelét adassák ki. Ha Mihály mindezt nem tartja be, akkor kétszeres büntetés sújtsa, a 
bíró része nélkül. D. in Haram, in fe. Ladizlai, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 108 008. = Dl. 52 033/b. (Kállay cs. lt. 1300. 1409.) Papír. Hátlapján kortárs kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 2 pecsét töredékes nyoma, egynek hártyaszalagja. 
K.: Krassó III. 63–64; Doc. Rom. Hist. XII. 278–279. (román fordítással) 
R.: Kállay 1512. szám. 
 
 
508. 1364. jún. 27. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, királyi kancellár, másrészről 
Egurwar-i Mihály fia: Miklós a felesége: Klára nemes asszony, Makwa-i Péter fia néhai 
Pethew leánya nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével és Ilona asszony, 
Bezered-i László fia Jakab felesége, ezen Petheu leánya nevében a zalai monostor ügyvédvalló 
levelével, valamint Iwanch-i Miklós fia: László a maga és Margit nemes asszony, 
szentlőrinci (S. Laurencius) István fia néhai Kelemen özvegye, ezen Pethew leánya nevében 
ügyvédvalló levél nélkül (akinek terhét magára vállalta, ha az alábbi egyezséget nem tartaná 
meg), és elmondták, hogy azon perben, amit ezen asszonyok (Pethew leányai) és Miklós 
fia: László, az ő fivérük [!] (frater uterinus) Hwzywzko birtok fele ügyében – amit Pethew 
a végrendeletében (in ultimo ewlogio sue testamentarie disposicionis) a vasvári káptalan 
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oklevele szerint feleségének: Bagich-nak elzálogosított annak 25 márkányi vagyonáért, 
amit Pethew tőle kapott korábban – az érsek ellen viseltek, mivel Hwzywzko birtok királyi 
adományból az érsekhez került örök birtoklásra, fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek 
meg, hogy Miklós fia: László [!] a felesége és László fia Jakab felesége nevében ügyvédvalló 
levelek erejével, valamint Miklós fia: Miklós [!] a maga és soror-ja (Kelemen özvegye) 
nevében a 25 márkáért 18 budai márka dénár készpénzt fogadtak el az érsektől a kápolnaispán 
előtt, és ezzel megelégedve Hwzywzko birtok felét a jogai és tartozékai teljességével átadták 
az érseknek, vérrokonainak és azok leszármazottainak, őket a birtok kiváltása ügyében 
nyugtatva, semmiféle követelést maguknak és ezen asszonyoknak v. azok leszármazottainak 
e zálogosítás kapcsán mostantól fenn nem tartva. A zálogosításról szóló korábbi vasvári 
káptalani, ill. (az ország bárói megfontolásából kiadott) kápolnaispáni oklevelet az érseknek 
átadták. Miklós fia: László vállalta, hogy ha Kelemen özvegye ezen megegyezéstől részben 
v. egészben elállna, v. bármikor az érsek és vérrokonai ellen pert indítana, akkor Lászlót 
marasztalják el a mondott összegnek az általa a soror-ja számára átvett részében. D. in 
Wyssegrad, in fe. Ladizlai, a. d. 1364. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. febr. 15. > Uő., 1367. júl. 28. SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. 

Muraközy-elenchus. 17. 31. (Df. 282 067.) 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1393. nov. 6. Dl. 92 011. (Festetics cs. lt. Ign. Misc. 89.) Á. alapján. 
R.: F. IX/7. 230–231. 
 
 
509. 1364. jún. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a vasvári káptalannak: a Vasvár városbeli Szt. Kereszt[-monostor] 
domonkos testvérei kérésére Vasvár városban, valamint Kis és Nagy Makva, Olazka, 
Mihalfalva, Gerse, Hadaz, Mizloka és Kathafalva nevű Vasvár megyei birtokokon bizonyos 
részeket – amik békés tulajdonában vannak állításuk szerint azóta, hogy e birtokrészeket 
[IV.] Béla király (H) e domokos rendi testvéreknek adományozta – a teljes királyi joggal 
(ha van ilyen ezekben) és minden tartozékkal ezen vasvári testvéreknek adományozta királyi 
új adomány címén másik oklevelével, más jogának sérelme nélkül. És mivel őket ezek 
tulajdonába emberével és a káptalan tanúságával törvényesen be akarja vezettetni, ezért 
utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Hydvegh-i Horvath Miklós v. Poka 
István v. Polany-i László királyi ember a szomszédok összehívásával a mondott birtokrészek 
tulajdonába e testvéreket vezesse be, és iktassa ezeket nekik örök birtoklásra, ha nincs 
ellentmondó. Az esetleges ellentmondókat idézze a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen az uralkodónak jelentést. D. in Vissegrad, f. VI. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: az 548. számú oklevélben. 
 
 
510. 1364. jún. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy mivel Nyck-i [! ∋: Nyek-i] Balázs fia: Györgynek nagy 
pénzösszegre van szüksége főváltságáért (capitis liberacio), mivel egykor a nádor közgyűlésén 
hévízi (de Calidis Aquis) Domokost ………, ezért speciális kegyből megengedi Györgynek, 
hogy bármely birtokát minél drágábban eladhassa v. elzálogosíthassa, azon frater-ei, rokonai 
és szomszédai tilalmazása ellenére is, akik e birtokokat nem akarják ugyanazon áron meg-
venni, mint mások. D. in Visegrad, in fe. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
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K.: Komárom vm. 11. (Komárom megye lt.-ában volt E.-je alapján.) 
 
 
511. 1364. jún. 29. Bátorkő 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája igazolja, hogy Isten, szülőanyja: Mária és Szt. Móric 
miatt a Beel-i Szt. Móric-egyháznak, az apátnak és a konventnek teljesen elengedte azon 
80 márka bírságot (birsagium), amiben az apátot a veszprémi káptalan ellenében elmarasztalta. 
D. in Baturku, in fe. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 486. 55. W. (Df. 207 284.) Foltos papír. Hátlapján pecsét 

nyoma.  
K.: P. VIII. 344. 
 
 
512. 1364. jún. 29. Mezősomlyó 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Crassow megye vicecomes-e és a szolgabírók 
előtt Heym fia: Lőrinc tiltakozott, hogy három jobbágyát: Tóth (Sclavus) Raduzlow-t, 
Nexse-t és Salamont, akik a Mezew Somliow-i vásárról haza akartak térni, Dorman (dict.) 
János Crassofew-i alvárnagy famulus-ai: György és Vybar jún. 9-én (sab. an. Barnabe) 
Ozioag birtokon megtámadták, javaikat elrabolták, Raduzlow-t megölték, Nexsa-t és 
Salamont életveszélyesen megsebesítve otthagyták. Kérésére az oklevélkiadók kiküldték 
embereiket: Gergely fia: János és Chernewch-i Jakab fia: László szolgabírókat (ex nobis), 
akik bármiféle helyzetű emberektől megtudták, hogy Vybar és György mindezt elkövették. 
D. in Mezew Somliow, in fe. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
K.: Krassó III. 64–65. (Pesthy F. gyűjteményéből. Eszerint papír volt, hátlapján tárgymeg-

jelöléssel és 5 pecsét nyomával.); Densuşianu I/2. 88; Doc. Rom. Hist. XII. 279–280. 
(román fordítással) 

R.: Doc. Val. 132. szám.  
 
 
+ 1364. jún. 30. [! ∋: 1344. júl. 4.] A Nyárád folyó mellett, Berethalom közelében 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja: megtudta, miszerint a Czégenymonostora nevű Szathmar megyei monostor 
kegyúri joga, valamint a Bereg megyei Bakta birtok és tartozékai minden joggal és haszonvétellel Kölcse-i Máté 
fia Dénes fiait: Jánost, Jakabot, Andrást, Mihályt és Miklóst illetik törvényesen, oklevelek erejével. Mindezeket 
először apja: [I.] Károly király (H) az országa kormányzása idején, majd halála után Lajos (miután Magyaro. 
trónjára jutott, ami atyai leszármazás jogán illette) bírói úton, királyi jog címén szerezte meg Dénes fiaitól. 
Lajos minden pertől visszavonulva a főpapokkal és az ország báróival tartott tanácskozás után 
CzegenyMonostora monostor kegyúri jogát és Bakta birtokot minden tartozékukkal Dénes fiainak hű szolgálatai-
kért örökre visszaadja és átörökíti az okleveleikben szereplő jogok teljességével, más jogának sérelme nélkül. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. iuxta fluvium Nyárág, prope locum 
Morotholm [!] vocatum, domin. p. Petri et Pauli, a. d. 1364. [! ∋: 1344.] 
Má.: Dl. 70 555. (Kölcsey cs. lt. 10.) Újkori. 
R.: Borsa I., LK. 1946. 58. Eszerint az uralkodó 1344. júl. 4-én kelt oklevele (l. Anjou-oklt. XXVIII. 484. 

szám) alapján készült, XVII. század végi Má.-ban fennmaradt hamisítvány, csak Cégénymonostora után 
az ott felsorolt birtokok helyett a Bereg megyei Bakta birtokot írták.  
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513. 1364. júl. 1. 
Az erdélyi káptalan Ilba ~ Iliba fia: János székely (siculus) kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján átírja [III.] András király 1293. évi oklevelét (l. Reg. Arp. 3956. szám). D. oct. Nat. 
Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda, 1508. jan. 22. > Erdélyi kápt., 1810. máj. 18. Dl. 

30 358. (GYKOL. Centuriae F. 42.)  
K.: Székely oklt. IV. 6–7; Doc. Rom. Hist. XII. 281. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 297. szám. 
 
 
514. [1364.] júl. 1. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): mivel Vilmos (Guillelmus), a S. Maria in 
Cosmedin[-egyház] kardinális diakónusa a Magyaro.-n levő javadalmai irányítására, ill. 
ezek közül néhány jogainak és javainak visszaszerzésére (amiket a király alattvalói, mint 
mondják, jogtalanul elfoglaltak) a képviselőit: Monostori (de Monasterio) Pétert, egri egy-
házbeli Zobouch-i főesperest és Johannes Bastardi roueni (Rothomagensis) kanonokot, 
jelen oklevél bemutatóit küldi Magyaro.-ra, ezért a pápa kéri Lajost, hogy a kardinálist (aki 
mindig is a király és övéi ügyei mellett állt az apostoli széknél) támogassa, e képviselőknek 
kedvezve. D. Avinione, Kal. Jul., pápasága 2. évében. [1364.] Ugyanígy Erzsébet királynénak 
(U), Miklós esztergomi érseknek, István zágrábi püspöknek, Vilmos pécsi püspöknek, 
Kunt Miklós nádornak (U), János tárnokmesternek, Dénes erdélyi vajdának, Sech-i Miklósnak, 
Dalmácia és Horváto. bánjának. 
 
K.: Theiner II. 61–62. (Reg. Urbani V. anno II. secr. fol. 244. alapján.) 
R.: V. Orbán, LSC. 1058–1060. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 243v-244r. alapján.); 

Doc. Rom. Hist. XII. 281; Erdélyi Okm. IV. 298. szám. 
 
 
515. 1364. júl. 2. 
A váradi káptalan előtt Zakul-i Lőrinc fia: Illés és a fia: László megvallották, hogy a 
Zaboch megyei Rakamaz birtokon levő részüket, ti. 1 egysorú utcát (vicus simplicis 
ordinis) officialis-uk: Demeter házától (azt belefoglalva) az ottani Szt. Kereszt-egyház felé 
minden haszonvétellel jelen oklevél kiadásától 6 évre (infra spacia temporis 6 annorum 
integrorum) 50 aranyforintért (a visszaváltásig szavatosságot vállalva) elzálogosították 
Zenmaria-i Zekul (dict.) Péternek, úgy, hogy ha a kitűzött napon (és nem korábban) ezt a 
mondott összegért aranyforintokban v. dénárokban ki tudják váltani, akkor Péter a pénzét 
megkapva a birtokrészt büntetés nélkül vissza kell adja nekik. Időközben, vagyis a vissza-
váltásig a birtokrész hasznait és terméseit Péter beszedheti, saját használatára fordíthatja, 
de a birtokrész tulajdona (proprietas) Illésé és Lászlóé marad. D. f. III. p. Petri et Pauli, a. 
d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 580. (Múz. Ta. Nagy Imre.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

mandorla alakú pecsét nyoma. 
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516. [1364. júl. 2.] 
Usk-i Albert milkói püspök (kalocsai egyházmegye) szegénysége miatt felmentést kapott a 
servitium commune alól.  
  
K.: CDP. I. 65. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 36. fol. 

118r. alapján, e dátummal.)  
 
 
517. 1364. júl. 3. 
A kalocsai káptalan Guzu-i Gergely fia: András kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja saját, 1359. febr. 14-i, ép és gyanútól mentes 
nyílt oklevelét. D. 3. die oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364., László prépost, Bertalan 
olvasó-, János éneklő-, Gergely őrkanonok, István mester kalocsai (kathedralis) főesperes, 
János mester bodrogi főesperes jelenlétében.  
 
E.: Dl. 87 391. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 164.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
518. 1364. júl. 4. Múcsony 
Zuha-i [Ta]más fia: István mester, Zudor (dict.) Péter mester Bursud megyei vicecomes-e 
és a szolgabírók igazolják, hogy ellenükben (mint bírók ellenében) Vissnow-i Fábián fia 
István fia: János három személlyel letette az esküt színük előtt arról, hogy bizonyos embereket 
Malle faluban a széna ellopásáért mint tolvajokat és gonosztevőket nem fogott el, javaikat 
nem vette el tőlük és őket aztán nem engedte elmenni, és mindebben ártatlan. D. in villa 
Muchun, f. V. p. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 387. (Vay cs. berkeszi lt. 384.) 3 zárópecsét körvonala. 
R.: Vay berkeszi 203. szám. 
 
 
519. 1364. júl. 4. Vásárhely 
Folkus mester, Miklós néhai nádor fia: János mester Wessprim-i vicecomes-e és a szolga-
bírók tudatják, hogy fogott bírók döntésének megfelelően Ayka-i Ayka fia: András és 
Holy-i András fia: Keruhtew (dict.) János 3-3, hozzájuk hasonló személlyel bizonyos lovak 
elpusztításának gyanúja ügyében Zurchuk-i Zuda fia: István és István várjobbágy (az oklevél-
adók emberei) előtt Beche faluban júl. 1-jén (f. II. p. Petri et Pauli) letették az esküt Kup-i 
András fia: Miklós, Burend-i Baymath fia Péter felesége, Márk fia István fia: János és János 
fia: László ellenében, ezért teljes felmentést kaptak Miklós és a többiek vádjában. D. in 
Vasarhel, 4. die iuramentali[s] deposicionis prenotate, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 66 161. (Thaly cs. lt. 88.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

3 zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
520. 1364. júl. 4. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje tudatja, hogy Kont Miklós nádor (H), a 
kunok bírája írásos kérésére Kolon-i Petheu comes Gerencher nevű birtoka, ill. a nyitrai 
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káptalan Malantha és Teremos nevű birtokai bejárására és ezek egymástól való elkülönítésére 
kiküldték Jakab testvér papot, akinek jelenlétében Hymd-i Mihály nádori ember júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) a szomszédokkal és a felekkel (Petheu mester személyesen jelent 
meg, a káptalan nevében pedig Péter Trynchin-i főesperes, János mester olvasókanonok, 
Jakab mester őrkanonok, Jakab és István mesterek, kanonokok) Gerencher birtokot régi 
határai mentén bejárta a felek mutatása alapján, Malantha és Teremos birtokotól új határjelek 
emelésével elkülönítette, és a feleknek hagyta a saját birtokát, nem lévén ellentmondó. Hj.: 
Pogran-ról Nittra-ra tartó közút, és itt Gerencher határt tart Nagy (Magna) Teremos-al egy 
Thernetharka (dict.) nagy árokig; ezen árok a végéig, ahol egy kis hegy (vulgariter domb 
dict.) mellett 2 földjelet emeltek, az egyik dél felől Gerencher-t, a másik észak felől 
Teremos-t különíti el; Gerencher-ről Zubur-ba tartó Weruut (vulgariter dict.) út mindkét 
oldalán 2 határjelet emeltek, az egyik nyugat felől Teremos-t, a másik kelet felől 
Gerencher-t választja el; ezen út mindkét oldalán 3 határjel egy völgyben, az egyik nyugat 
felől Teremos-t, a másik észak felől a Zubur-i monostort, a harmadik dél felől Gerencher-t 
különíti el; nagy szikla; Zoborheeg (vulgariter dict.) hegy csúcsán régi kettős határjelek; 
hegyek hátán kettős határjelek; két nagy, Ereek verem (wlgariter dict.) gödör; Kereztes 
(dict.) kő; Paztor kutha (dict.) kút; Chitar-ról Nittra-ra tartó közút mellett 3 földjel, az egyik 
nyugat felől Gerencher-t, a másik kelet felől Chitar-t, a harmadik dél felől Malantha-t különíti 
el; ezen út kelet felé, összesen 6 határjellel mindkét oldalán, amik közül a fentebbiek észak 
felől Gerencher-t, a lentebbiek dél felől Malantha-t választják el; vulgariter cher fa alatt 2 
földjel; kettős határjelek több helyen, amik közül a fentebbiek észak felől Gerencher-t 
különítik el, a lentebbiek dél felől Malantha-t. Erről a nádor írásos kérésére a konvent függő-
pecsétjével ellátott chirographált oklevelet bocsát ki, nem érintve egyházuk jogát. D. f. V. 
p. oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Czobor Imre nádori helytartó, 1573. dec. 10. EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta 

radicalia 14. 1. 1. (Df. 238 562.) 
2. Nyitrai kápt., 1715. máj. 14.  Nyitrai kápt. lt. Oklevelek 31. 17. (Df. 273 483.) 

Má.: Á. 2.-vel azonos jelzet alatt, újkori. 
K.: F. IX/3. 447–449. 
 
 
521. 1364. júl. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Semyen-i János fia: Leukus (Symien-i László fiai: Ubul és Mihály, az ő frater patruelis-ei 
nevében) bemutatta a Boszniában (terra Wzore) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1360. jan. 
5-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét az uralkodó által nekik tett bizonyos kegyekről és kivált-
ságokról (libertatum prerogativis). Kérésére a király ezt az abban foglaltakkal együtt elfogadja, 
és László fiainak és örököseiknek megerősíti királyi hatáskörből (mera regia auctoritas) 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. Jul., 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Vilmos pécsi püspök, királyi 
kápolnaispán és titkos kancellár, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János 
váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, 
István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a szerémi, knini és 
korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István 
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comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 52 034. (Kállay cs. lt. 1300. 1465.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Töredékes függőpecsét és zöld fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1513. szám. 
 
 
522. 1364. júl. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) néhai 
Paharus (dict.) Péter mester fia: Miklós, a királyi aula apródja bemutatta a Boszniában (terra 
Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1353. aug. 19-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét 
Saap, más néven Chippohaza birtokról (l. Anjou-oklt. XXXVII. 552. szám). A király kegyes-
ségből (benignitas) és Paharus (dict.) Péter mester szolgálataiért az oklevelet elfogadja és a 
birtok adományával együtt Miklósnak és örököseinek királyi hatáskörből (mera regia 
auctoritas) megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, nem érintve 
más jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja 
keze által, a. d. 1364., III. Non. Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter 
boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a szerémi, knini és korbáviai szék 
üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, 
János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 64 068. (Kapy cs. lt. 65.) Hátlapján középkori (Sap névalakkal) és újkori kéztől 

tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
 
 
523. 1364. júl. 5. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) [Domokos] fia: Miklós mester pilisi [comes] és Wyssegrad-i várnagy 
bemutatta korábbi nagypecsétjével ellátott, 1349. jún. 5-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét a 
[Zonuk megyei Wesen] nevű falujában minden héten csütörtökön (f. V.) tartani szokott 
szabad vásárról szóló adományról (l. Anjou-oklt. XXXIII. 409. szám), amit kérésére a király 
nyílt oklevelében átír és új pecsétjével megerősít Miklós és örökösei részére. D. in 
Vyssegrad, f. VI. p. oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: MTA Kvt. Kézirattár. Oklevelek A. 24. (Df. 244 331.) Hiányos (a kiegészítések az átírt oklevélből 

származnak). Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint nagypecsét 
körvonalában: confirmata est visis prioribus litteris ad relacionem Nicolai filii Jacobi confectis. 
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524. 1364. júl. 5.  
[I.] Lajos király 1364. júl. 5-én (a. d. 1364., f. VI. p. Petri et Pauli) kiadott gyűrűspecsétes nyílt 
oklevele: bár a király egykor a Senye nevű földet Gachal-i Elleus fia: Lászlónak adta annak 
kérésére és szolgálataiért, de mivel megbízható elmondásból megtudta, hogy Senye föld Bech 
királyi várhoz tartozik, és annak nagy szüksége van e földre, de Senye elidegenítése ezen vár 
jogának sérelmére van, ennek elkerülése érdekében a király érett megfontolásból Senye föld 
Lászlónak tett adományát és az arról szóló oklevelet érvénytelenítette, e földet Bech királyi 
várhoz minden haszonvétellel visszacsatolta és a vár korábbi módú használatára hagyta.  
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 9. AL. Kolozsvár. Gyulay-Kuun cs. lt. Oklevelek 

11. (Df. 252 599.) 
 
 
525. [1364. júl. 5.] 
Mihály [fia:] János, akinek V. Orbán pápa [1364.] jún. 3-án (III. Non. Jun., pápasága 2. 
évében) biztosította a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba) Boldogságos Mária-
egyház kanonokságát és prebendáját, kötelezte magát, hogy fizet az apostoli kamarának 35 
aranyforintot szept. 29-től (a fe. Michaelis) egy éven belül, és ezt a kamarának adószedői 
levéllel igazolja.  
 
K.: Vespr. IV. 356; CDP. II. 1087. szám. (ASV. Camera Apostolica. Collectores. Vol. 6. 

fol. 122r. alapján, ezen dátummal.)  
 
 
526. 1364. júl. 6. Visegrád  
[I.] Lajos királynak (H) Perthold Holchner és Johannes Ebner, Neurumperg-i esküdt polgárok a 
maguk, valamint a Neuremberg-i és Praga-i polgárok és hospesek nevében bemutatták az 
uralkodó Boszniában (terra Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1357. júl. 29-i, gyanútól 
mentes privilegiális oklevelét különféle kiváltságaikról (libertatum articulis), amikkel az 
ország vámszedő helyein élni szoktak. Kérésükre (mivel az utak veszélyei miatt a privilégiumot 
eredetijében nem merik magukkal vinni) a király ezt új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében 
átírja és annak tartalmát megerősíti a Neurumberg-i és Praga-i polgároknak, hospeseknek 
és örököseiknek.  D. in Wissegrad, oct. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
Á.: Mária királynő, 1383. jún. 26. Bayerisches Hauptstaatarchiv. München. Reichsstadt 

Nürnberg 2031. (Df. 267 832.)  
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 617–618. 
 
 
527. 1364. júl. 6. Bodrog 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor az ország gonosztevői és 
rablói megsokasodásával a király őt az ország megyéibe küldte közgyűlések tartására királyi 
hatáskörből és saját nádorsága hivatalából fakadóan, a nádor Magyaro. (regnum Hungarie) 
többi megyéi között a Bodrug megyei nemesek és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberek 
közösségének a tolvajok és rablók lecsendesítésére, a bármiféle gonosztevők kiirtására és a 
panaszosoknak történő igazságszolgáltatásra júl. 1-jén (f. II., oct. Nat. Johannis Bapt.) 
Bodrug falu mellett közgyűlést tartott, ahol a megye nemeseinek közössége a nádor kérésére 
esküdt ülnököknek jelölte Tarnuk-i Demeter fia: Istvánt, Gezty-i Lőrinc fia: Jánost, Bartan-i 
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Iuan fia: Bakou-t, Baya-i Péter fia: Domokost, Lechke-i Illés fia: Illést, Vcurbefya fia: 
Tamást, Saray-i Barkalph [!] fia: Jakabot, Gergury-i János fia: Jánost, Zanthou-i Demeter 
fia: Mihályt, Zaka-i Jakab fia: Bertalant, Wolfer-i Lőrinc fia: Miklóst és Juanusy-i Chobur 
fia: Miklóst, akik Gerard fia: Tamás vicecomes-szel, Lekche-i Mykola és Boya-i László 
fia: János szolgabírókkal a saját és a királyi Szent Korona iránti hitükre (hogy az igazságot 
mindenkinek megőrzik, azt nem nyomják el, a hamisságot nem hagyják jóvá és a gonosztevőket 
a nádornak megnevezik), a kereszt fáját megérintve tanácsot tartottak egymás között, és 
registrum-ukban nyilvános tolvajoknak, rablóknak és megrögzött gonosztevőknek nevezve 
a levelesítettek kellő megbüntetésére a nádornak írásban megnevezték Vtalou fia: Kopoch 
(dict.) Mihályt (aki Gelet fia János fiai Hetes-en levő birtokrészén lakik), György fia: Jánost 
(aki Péter fia Tamás fia: János mester birtokán lakik), a kóborló (latitans) Kerekhaytow 
(dict.) Simont, Bortus (dict.) Egyedet (aki Péter fia Tamás fia: János Belkulud nevű birtokán 
lakik), a kóborló (divagans) Eyeltudo (dict.) Gált, Wuz fia: Balka (dict.) Balázs Zaka-i 
nemest, Elege (dict.) Pál fia: Jánost (aki Waryad birtokon, Cykou mester fia részén lakik), 
Korrus-t (aki Gelet fia néhai János mester fiai Hetes nevű birtokán lakik), a kóborló 
Guzbyz (dict.) Pált, András fia: Gált (aki a királyné Wyfalu nevű birtokán lakik), Chala 
(dict.) János fia: Miklóst, Huzou (dict.) Mihályt, Vkuralthou (dict.) Andrást, Chere fia: 
Bálintot, Buryan (dict.) Dénest (mind kóborlók), Domokos fia: Fodur (dict.) Pétert (aki a 
királyné Wyfalu nevű birtokán lakik), Alch (dict.) Nagy (Magnus) Pétert, Kesereu (dict.) 
Demetert és Noyhagio (dict.) Bertalant (mind kóborlók). Nevezettek a vétkük jeléül a jogtól 
és igazságtól távolmaradva a közgyűlésen nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk 
helyett, a jognak nem engedelmeskedtek, ezért a nádor a szolgabírókkal és esküdt ülnökökkel 
tanácsot tartva őket fő- és vagyonvesztésben (capitalis sentencia et amissione omnium 
possessionum proprietatum et bonorum suorum) ítéli jelen oklevéllel. És nehogy e levelesített 
gonosztevők száma gyarapodjon, hanem az országból teljesen kiirtassanak, a nádor meghagyja, 
hogy ha akár a várak területén és a városokban, akár a királyi és királynéi szabad falvakban 
és nemesi birtokokon e levelesítetteket bárkinél is megtalálja valaki, őket megölheti, 
felakaszthatja és javaikat megtarthatja, és ellenében a levelesítettek egy rokona és 
generacio-ja sem indíthat soha pert ezek megölése és javaik elvétele ügyében. Amelyik 
nemes v. más helyzetű ember e levelesítetteket rejtegeti (hospitalitas), azok büntetése sújtsa. 
A Bodrug megyei szolgabírók a közgyűlésen jelen voltak, mindent a nádorral együtt, közös 
egyetértésben elrendelve, és pecsétjeiket a nádor pecsétje mellé helyezik jelen oklevélre. 
D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 329. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 67.) Papír. Hátlapján 1 nagyobb és 3 kisebb 

pecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 244–246. 
 
 
528. 1364. júl. 6. Kapus 
Nogmichal-i Lőrinc fia: György mester (Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vng megyei 
comes-ek vicecomes-e) és a négy szolgabíró előtt Chaslouch-i László fia: János tilalmazta 
a Geyuch nevű birtoka használatától, termései és hasznai beszedésétől Zerua-i [!] Fülöp 
fia: Istvánt, annak fiait: Tamást és Jakabot, és más további fiait is. D. in Kopus, sab. p. oct. 
Johannis Bapt., a. d. 1364. 
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E.: Dl. 52 036. (Kállay cs. lt. 1300. 1437.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Geyouch névalakkal), 5 zárópecsét töredékei, valamint: non solvit. Előlapja alján: non 
solvit, továbbá: Nos magister Ladislaus. 

R.: Kállay 1514. szám. 
 
 
529. 1364. júl. 6. Kálló 
Malahy-i Péter fia: Madar (dict.) Simon mester, Bebek István comes, [I.] Lajos király (H) 
országbírója Zabolch megyei bírságszedője tudatja, hogy néhai Byry-i Tamás mester, a 
felesége és fiai: János, László és Fülöp az országbíró előtt bizonyos oct.-kon és quind.-kon 
egyesek ellenében összesen 150 márkában marasztaltattak el. Mivel Simon az országbíró 
registrum-ának megfelelően ezt törvényesen követelve Tamás, a felesége és fiai birtokrészein 
nem talált ennyi értékű javakat (res et bona), ezért ezek Zabolch megyei Kallou, Byr, 
Leuk, Napkur és egyéb nevű birtokaira ment Chemer-i Péter mester királyi emberrel, az 
egri káptalan tanúságával, Buken mester Zabolch-i vicecomes-el, a szolgabírókkal és más 
nemesekkel, és Tamás, a felesége és fiai birtokrészeit az ország jogának megfelelően, meg-
tekintve minőségüket, mennyiségüket és értéküket, 150 márkára becsülte, majd színük 
előtt László fiai: Ubul és Mihály mesterek, Lengel (dict.) János fiai: Leukus és Ábrahám, 
valamint István fia: István, Nogsemyen-i nemesek e birtokrészek felét (nem érintve a peres 
ellenfél részét) az országbírótól és Simontól kiváltották, a becsérték felét kifizetve Simonnak, 
mivel e birtokrészek őket illetik, Simon pedig a birtokrészek felét e Nogsemyen-i nemeseknek 
hagyta jelen oklevéllel. D. in Kallou, sab. videlicet oct. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 52 035. (Kállay cs. lt. 1426.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 

2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 1427.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. Eltérő névalakja: 
Noghsemyen. 

Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori. 
R.: Kállay 1515. a. és b. szám. 
 
 
530. [1364.] júl. 6. Avignon 
[V. Orbán pápa] Lichtenwald-i Jánosnak a zágrábi egyház kanonokságát biztosítja a kanonoki 
jog teljességével, és neki ott üres v. megüresedő prebendát rezervál minden bevétellel, 
intve a zágrábi püspököt és káptalant, akikhez ezen egyházban a prebendák adományozása 
tartozik, hogy erről ne rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a 
kanonokok ottani meghatározott száma, ezen egyház statutumai és szokásai ellenére is. D. 
Avinione, II. Non. Jul., pápasága 2. évében. [1364.] Utasítja többek között a zágrábi egyház-
megyei Bela-i Szt. Mária-monostor apátját, hogy Jánost fogadtassa kanonokká a zágrábi 
egyházban, biztosítson neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot 
és prebendát adja át neki minden joggal és tartozékkal, vezesse be ezek tulajdonába és 
jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. 398r-v. (Df. 292 711.) 
R.: V. Orbán, LC. 10149. szám.  
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531. 1364. (júl. 6–8. között) 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele: a Budrug megyei nemesek közösségének 
1364. júl. 1-jén (f. II., oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364.) Budrug falu mellett tartott köz-
gyűlésén Sagh-i Miklós fia: Egyed előadta, hogy a Budrug megyei Toti nevű birtok örök-
jogon hozzá és generacio-ihoz tartozik, de ezt Teuteus fia: László mester elfoglalva tartja, 
és ennek okát akarja tudni az ország szokása szerint. Erre Balase fia: Simon az ura: László 
nevében a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház kereszteseinek konventje ügyvédvalló 
levelével azt felelte, hogy Lászlónak és frater patruelis-einek: Vezzeus mester fiainak Toty 
birtokról okleveleik vannak, de mivel ezeket ők István nyitrai püspökre bízták őrzésre, és 
László jelenleg nem tudja ezeket visszaszerezni, ezért nem most, hanem a nádor által kijelölendő 
későbbi időpontban tudja csak azokat bemutatni. Ezért a nádor a felek akaratából meg-
hagyta, hogy László mondott okleveleit aug. 27-én (oct. regis Stephani) a királyi kúriában 
mutassa be színe előtt.  
 
Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1366. márc. 27. Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. D. 168.)  
2. Tá. 1. > Uő., 1366. aug. 29. Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.) Eltérő 
névalakjai: Bodrug, Saagh, Twteus 

K.: Z. III. 303–304. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban) 
Megj.: Az oklevél valószínű napi keltezésére l. a nádor Bodrog megyei közgyűlésén kiadott 

egyéb okleveleit (527., 534. és 536. szám). 
 
 
532. [1364.] (júl. 6–8. között) 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele: a Bodrugh megyei nemesek közösségének 
[1364.] júl. 1-jén (f. II., oct. Nat. Johannis Bapt., in predicto anno [1364.]) Bodrugh falu 
mellett tartott közgyűlésén a vicecomes, a szolgabírók és az esküdt ülnökök hitükre meg-
erősítették, hogy Jakab fia: Miklós és Saagh-i Benedek fia: Miklós Toty és Tarnukmunustura 
birtokok tulajdonában voltak és ezekben régtől fogva örökjogú részeket bírtak. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. aug. 29. Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.)  
K.: Z. III. 310. (Tá.-ban.) 
Megj.: Az oklevél valószínű napi keltezésére l. a nádor Bodrog megyei közgyűlésén kiadott 

egyéb okleveleit (527., 534. és 536. szám). 
 
 
533. 1364. júl. 7. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Jakch mester, a királyi aula lovagja a maga és frater-e: Miklós 
nevében bemutatta János prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor 
konventje 1351. márc. 9-i jelentését a Krazna megyei Worsolch, más néven Benseteluke 
birtok iktatásáról, amit kérésére az uralkodó új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átír, 
nem érintve más jogát. D. in Wyssegrad, domin. p. oct. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Mikó-Rhédey cs. lt. 4. (Df. 257 703.) Hátlapján középkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 281–282. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 299. szám. 
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534. 1364. júl. 7. Bodrog 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt egyrészről Kethaz-i Márton fia: Tamás, másrészről 
Balasefolua-i Simon – Tuteus mester fia: László mester érdekében a fehérvári (Alba) Szt. 
István király-egyház keresztesei konventje ügyvédvalló levelével – megvallották, hogy 
azon perben, amit Tamás a Zenlazlou-n őt megillető birtokrész ügyében viselt László ellen, 
fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy szept. 3-án (quind. regis 
Stephani) a Budrugh megyei vicecomes-el és a szolgabírókkal Zenlazlo birtokra mennek, 
ahol e falu szomszédai előtt megtekintik, Tamásnak mekkora részt kell ott birtokolnia, 
majd aznap v. másnap (2. die) Kayand birtokra mennek, ahol László Tamásnak Kayand-ból 
annyit ad át, amennyi Zenlazlo birtokon Tamásnak jog szerint jár. Ha a felek valamelyike 
ezen elrendezést nem tartja meg, a per kezdete előtt kifizetendő 3 márkában marasztalják 
el. D. in villa Budrugh, 2. die oct. Petri et Pauli, a. d. 1364. 
 
Á.: a 687. számú oklevélben. 
R.: Piti F., Bodrog m. 333. 
 
 
535. [1364. júl. 7.] 
A velencei tanács határozata: írjanak a Magyaro. (H) királyához tartó követnek, hogy ha 
nem tudja útját folytatni, térjen vissza Velencébe, vigye magával Bartholomeo Ursio-t 
Zenggig (Segnia), adjon át neki minden iratot, és utasítsa, hogy ott várja meg Raphain de 
Caresinis [notarius-t], akivel menjen mindannak végrehajtására, amivel a követ megbízza. 
 
K.: Ljubić IV. 73. (Secreta consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján, e dátummal.) 
 
 
536. 1364. júl. 8. Bodrog 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Saxard-i konventnek: a Bodrugh megyei nemesek 
közösségének 1364. júl. 1-jén (f. II., oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364.) Bodrugh falu 
mellett tartott közgyűlésén  Fábián testvér, a Batha-i egyház apátja elmondta, hogy a 
Meugtou nevű halászóhely bizonyos szántóföldekkel és rétekkel együtt az ő Zeremlen 
nevű birtokához tartozik és annak határain belül fekszik, de azt Teutus mester jogtalanul 
elfoglalta és most a fia: László mester tartja elfoglalva, és ennek okát akarja tudni. Erre 
Simon, László mester famulus-a és officialis-a a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház 
kereszteseinek konventje ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy ha az apát ezen 
halászóhelyet, szántóföldeket és réteket törvényesen visszaveszi (recaptivaret), a számára 
történő iktatásuknak az ura: László nem mond ellent. Mivel a nádornak, a vicecomes-nek, 
a szolgabíróknak és az esküdt ülnököknek úgy tűnt, mindezek visszavételéhez és iktatásához 
ki kell küldeni a nádori embereket és a konvent tanúságait, ezért a nádor kéri a konventet, 
hogy küldjék ki mindkét fél részére embereiket, akikkel Bay-i Mihály v. Bay-i János fia: 
Péter v. Tarnuk-i István v. Chyto-i Lőrinc v. Anna-i Péter (az apát részére), ill. Veyk-i 
Mihály v. Titul-i Lukács fia: György v. Lekche-i Illés fia: András (az alperes László részére) 
nádori emberek aug. 1-jén (oct. Jacobi) a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
menjenek e halászóhelyre, szántóföldekre és rétekre, járják be, vegyék vissza és iktassák 
ezeket az apátnak és egyházának örök birtoklásra, ha László v. más nem mond ellent. Az 
esetleges ellentmondókat idézzék meg az apát ellen a nádor elé okt. 6-ra (oct. Mychaelis) 
(Lászlót, ha ellentmond, nem kell megidézni, mivel perben lévén idézés nélkül is meg kell 
akkor jelennie), a bárki által tilalmazott földrész(eke)t ideiglenes jeleket elhelyezve (signis 
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pro metis positis), király mértékkel megmérve (ha lehet mérni) v. szemmel megtekintve 
(ha nem lehet mérni) fogott bírókkal becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a kon-
vent tegyen jelentést okt. 6-ra a nádornak [hátlap: a királyi kúriába]. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 330. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 434.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Theuteus névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 246–248. 
 
 
537. 1364. júl. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt korábbi 
perhalasztó oklevelének megfelelően júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Leustach fia: 
Péter (Vasard-i Péter fia: Jakab nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével) elmondta, 
hogy Vasard-i Lothard fia: Miklós [1363.] júl. 23-án (domin. an. Jacobi) Jakab Atrak nevű 
birtokán annak Tamás és János nevű vétlen jobbágyait kegyetlenül megverte. Erre Miklós 
fia: János (Lothard fia: Miklós nevében ue. káptalan ügyvédvalló levelével) Miklóst Jakab 
vádjában ártatlannak nevezte. Mivel Jakab képviselője a vádat okirat nélkül nyilvánította 
ki (nullo evidenti documento declarabat nec comprobare assumpmebat), ezért István comes 
az ország vele ítélkező nemeseivel meghagyta, hogy Lothard fia: Miklós aug. 27-én (oct. 
regis Stephani) a nyitrai káptalan előtt egymaga tegyen le esküt, hogy Jakab vádjában ártatlan, 
majd a káptalan jelentését a felek vigyék vissza az országbírónak okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis). D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 75 533. (Sándor-Metternich cs. lt. B. 2. 6.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro in Johannes 
filius Nicolai. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
538. 1364. júl. 8.  
A vasvári káptalan előtt egyrészről Kuthus-i Kaluz fia Pál fia: János a maga és fia: Kaluz 
nevében a káptalan ügyvédvalló levelével, másrészről Peleskemelleky-i Jakab fia: Pál az 
ura, Mykch néhai bán fia: Ákos mester nevében [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétes ügyvéd-
valló levelével megvallották, hogy János és Ákos fogott bírók elrendezésével minden 
ügyükben, főleg Kuthus birtok kapcsán megegyeztek, egymást örök hallgatásra kötelezve, 
kölcsönösen nyugtatva és Kuthus birtokba békésen engedve, azon régi határok szerint, 
ahogy Kaluz fia: Pál és Marcell fia: Gyuke e birtokot használták. Erről a káptalan függő-
pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. II. an. Margarethe, 
a. d. 1364., amikor Vgud ura: Chenyg mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mi-
hály mester éneklőkanonok, Bertalan mester dékán.  
 
E.: Dl. 102 950. (Batthyány lt. Illésházy cs. 23. 24. 2.) Hátlapján középkori (Item super 

Cutos) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Felül chirographált (ABC). Függőpecsét és 
hártyaszalagja. 
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539. 1364. júl. 8. 
A veszprémi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
döntéshozó, az egyrészről Klára felperes (Bede fia: István felesége), másrészről az alperes 
Ayka-i András fia János fia: Tamás litteratus és frater-ei között Ayka és Ayka Rednike 
birtokok ügyében létrejött megegyezésről szóló oklevelének megfelelően – Wrs-i Myske 
fia: Pál (a felperes részére) és más királyi emberek az alperesek részére júl. 1-jén (oct. Nat. 
Johannis Bapt.) a káptalan tanúságaival, a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
menjenek Ayka és Rednik birtokokra, és ezeken mind András fia János fiai részét, mind 
Klára néhai apja: István részét először osszák 2 egyenlő részre, majd ebből az egyiket 4 
részre, és annak háromnegyedét minden haszonvétellel, a Baymolon nevű működő malom 
felével, valamint a Sykemolna (dict.) malom helyével iktassák Klárának és örököseinek, a 
másik fél részt és a maradék egynegyedet pedig minden haszonvétellel János fiainak; Klára 
a neki iktatott három rész harmadának felét és 2 jobbágy-telekhelyet (az egyiket Ayka-n, a 
másikat Rednik-en) János fiainak adja át örök birtoklásra, az oklevélben szereplő büntetés 
terhe alatt, majd a káptalan okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen a királynak jelentést – Myske 
fia: Pál királyi ember a káptalan Klára részére kiküldött kanonoktársával és tanúságával: 
Péter mesterrel visszatérve (János fiai megtagadták, hogy a királyi és a káptalani embert 
odavezessék) elmondták, hogy ők júl. 1-jén Ayka és Rednik birtokokra mentek a szomszédok 
összehívásával, Klára nevében a férje, Bede fia: István jelent meg, András fia János fia: 
Tamás litteratus pedig a fivérével (uterinus frater): Pállal, és az osztályt fogott nemes bírókkal 
úgy végezték el, hogy először Klárának és örököseinek Ayka birtokon iktattak 6 telket 
(fundus sessionales) – ti. az apja: István telkét az azzal nyugat felé egy sorban (in una 
continuacione seu ordine) levő 4 telekkel és egy kerthellyel, valamint egy telket az Ayka-i 
Szt. Remedius-egyház [!] telke mellett kelet felől, Ayka birtok utcáján (vicus et platea) 
Klára apja telkétől dél felé –, az Ayka határain belül levő szántóföldeken a Telekser nevű 
helyen elegyesen János fiai földjeivel 62 hold szántóföldet, Boymolna malom felét és a 
Sykemolna (dict.) malom helyét, Rednik birtokon pedig a jobbágy-telekhelyeken 6,5 telket 
egy sorban Ayka felé, a Bathyarete nevű rétet és egy nagy rétet. Az Ayka és Rednik területén 
levő többi részt a telekhelyeken, malmokban és réteken pedig János fiainak iktatták minden 
haszonvétellel, kivéve a János fiait és Klára apját mind örökjogon, mind vásárlás címén 
illető erdőket, szántó- és legelőnek használt földeket (terris arabilibus et campestribus) és 
berkeket, amiket a felek közös használatra hagytak, amíg azokat is fel nem osztják. Az 
Ayka és Rednik birtokokon levő egyház kegyúri jogát a felek saját joguk szerinti használatra 
és birtoklásra hagyták, és elmondták a királyi és a káptalani ember jelenlétében, hogy ezen 
osztállyal és iktatással elégedettek és azt sértetlenül megőrzik. D. quind. Nat. Johannis 
Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 66 162. (Thaly cs. lt. 91.) Papír. Hátlapján azonos (…contra nobilem dominam de 

eadem [Ayka], consortem Stephani filii Bede de Sar…, továbbá Rednuk névalak) és 
újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
540. 1364. júl. 9. 
Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Putnuk-i Weche (dict.) Miklós fia László fia: 
Mihály a maga és frater-e: János nevében (akinek teendőit az ügyben a saját terhére vállalta), 
másrészről Pál fia: Jakab, Kyshanua-i hospes a maga, ue. Pál fia: Simon, valamint János 
fiai: István és Pál (az ő frater uterinus-ai [!]) nevében, és Mihály elmondta, hogy jelenlegi 
sürgető szükségeik elkerülése érdekében a Pispuky nevű birtokukon, a Sayou folyón levő 
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malmukat, amiben 2 kő van, minden bevétellel és haszonnal Pál fiainak és János fiainak 50 
királyi forintért (amiket nem egyszerre, hanem egymás utáni időkben kaptak meg tőlük) 
elzálogosították, úgy, hogy amikor ők közösen v. külön e malmukat a mondott pénzösz-
szegért, a természetbeni fizetést kizárva (omni estimacione exclusa) ki tudják váltani a 
káptalan előtt, ezen kölcsönzőik (creditores) az összeget megkapva a malmot nekik vissza 
kell adják. Addig is ők Pál fiait és János fiait a malom jogában bárki ellenében megőrzik, a 
malom szükséges részeit (kivéve a vas-alkatrészeket – ferrimentum –), ti. a malomköveket, 
a házakat és rekesztékeket pedig meg kell javítsák. D. f. III. an. Margarete, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 371. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 14.) Hátlapján pecsét töredékei. 
R.: F. IX/6. 132. 
 
 
541. [1364.] júl. 9. 
Az erdélyi káptalan [1364.] júl. 9-i (f. III. an. Margarete, a. in presenti) oklevelében jelenti 
Péter erdélyi alvajdának, hogy kérésére Egyed fia: Mihály vajdai emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Mihály mestert, akik jún. 29-én (sab. p. Nat. Johannis Bapt.) a vitás földre 
mentek, hogy megtekintsék Miklós fia: János esküjét, és bár sok békítő szó és vita hangzott el 
a felek között, végül János az eskü letételét megtagadta. 
 
Tá. 1-2.: az 557. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 287. (Tá.-ban.)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 300. szám. 
 
 
542. 1364. júl. 10. 
A zalai Szt. Adorján-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, 
hogy döntéshozó oklevelének megfelelően ZenthJacob-i Chernely fia: Jakab nádori emberrel 
kiküldték Wlric testvért Lőrinc mester királyi tárnokmesteri prothonotarius részére, ill. 
szentlászlói (S. Ladislaus) Baas fia: Egyed nádori emberrel perjelüket: Márton testvért 
Miklós bán fiai: István és János mesterek részére, akik júl. 8-án (quind. Nat. Johannis 
Bapt.) Bachytha birtokra mentek a felekkel, és amikor Lőrinc mester (bemutatva eredetijében 
a konvent iktatólevelét) az első bejárásnak megfelelően a birtokot Kyrthus felől bejárta, és 
megmutatott (miként korábban is) minden régi határjelet, Myke fia: Pál és Kozma 
litteratus, a bán fiai képviselői 8 határjelnél ellentmondtak, azt állítva, hogy más határjelek 
különítik el Bachyta birtokot a többi nemestől. Lőrinc ezután a Pardanch folyó mellett egy 
vesszőbokornál, majd a Vasarusnogut nevű nagy útnál azt mondta, hogy a régi határjel 
mellett a korábbi bejáráskor egy újat emeltek, de a többiek ott nem láttak határjelet, mire 
Lőrinc azt állította, hogy e határjeleket Miklós bán fiainak jobbágyai lerombolták, erre a 
bán fiai képviselői ugyanezt állították Lőrinc mester jobbágyairól. A határjárás a bán fiai 
képviselői mutatása szerint: a Lőrinc által először megmutatott 2 határjel; út egy tölgyfához; 
völgy; szántóföldek; 2 tölgyfa; 3 Nyr fa a Pardanch mellett. Oltharch birtok felől pedig így 
járták be: Pardanch folyó; patak; kút; vadkörtefa; völgy; Egurfa fa; völgy; hegy; 
Vasarusnogut nevű nagy út – de a mondott 2 határjelet leszámítva további egyet sem mutattak. 
A Miklós bán fiai által tilalmazott földrészeket fogott bírókkal 40 és 50 holdnyira becsülték. 
D. 3. die quind. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 



286 

E.: Dl. 5328. (NRA. 1539. 70.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…ad oct. 
fe. B. Jacobi ap. rescripcionalis), valamint zárópecsét nyoma. 

K.: Zala II. 2–3. 
 
 
543. [1364.] júl. 10. Avignon 
[V. Orbán pápa] Demeter szerémi electus-t, subdiaconus-i rendű egri prépostot a Tamás 
püspök halálával megüresedett szerémi egyház püspökének nevezi ki, rábízva annak egyházi 
és világi gondozását és kormányzását. D. Avinione, V. Id. Jul., pápasága 2. évében. [1364.] 
Erről értesíti a szerémi káptalant, a szerémi egyház klérusát, népét és vassallus-ait, a kalocsai 
érseket és [I.] Lajos királyt (V). D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 156. fol. 126r-v. (Df. 289 746.) 
R.: Acta Urbani V. 104; V. Orbán, LC. 12655. szám.  
 
 
544. 1364. júl. 11. 
A győri káptalan tudatja, hogy Bubeek István, [I.] Lajos király (H) országbírója döntéshozó 
oklevelének megfelelően, amit egyrészről a felperes Siffrid, a pannonhalmi (Sacer Mons 
Panonie) Szt. Márton-monostor apátja, másrészről Nezmel-i Hanchko mester alperes között 
bocsátott ki, az apát 50 ekényire becsült vitás földrész kapcsán júl. 8-án (quind. Nat. 
Johannis Bapt.) leendő esküjének v. bevallásának (conscienciosa assercio) megtekintésére 
és meghallgatására kiküldték tanúságul Nema-i Péter fia: Kopaz (az apát részére) és 
Kouachy-i Márk (Hanchko mester részére) királyi emberekkel kanonoktársukat: Domokos 
mestert és karpapjukat: Mátyást, akik jelenlétében Siffrid apát a kitűzött napon Almas és 
Nezmel birtokokra ment a szomszédok és Hanchko jelenlétében, és először az első bejárás 
és az országbíró oklevelében részletesen szereplő határok szerint a birtokok közötti vitás 
földrészt bejárta, majd az egyik határjelnél az országbíró oklevelének megfelelően egymaga, 
saját státuszára és lelkiismeretére (ad statum suum regularem et conscienciam) kijelentette, 
hogy az általa bejártak az Almas nevű birtoka valós határai és az 50 hold föld Almas birtok 
valós határai között van, ezért a földrészt ezen régi határok alatt, a szükséges helyeken új 
határjeleket emelve, az apát Almas nevű birtokához csatolva a királyi és káptalani emberek 
iktatták az apátnak és egyházának örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. D. 4. die 
quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: a 644. számú oklevélben.  
K.: P. II. 498. (Á.-ban.) 
 
 
545. 1364. júl. 11.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), 
hogy Bubeek István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően az abban 
megnevezett Ol-i István fia: Balázs királyi emberrel kiküldték tanúságul Lőrinc testvért, 
akik júl. 9-én (III. f. an. Margarete) a szomszédok és a felek képviselői jelenlétében 
Domorad birtokot minden haszonvétellel és tartozékkal Sebus fia: János mesternek és ezen 
Sebus fivére: Péter fia: János mesternek iktatták, a Lelez-i egyház jogának sérelme nélkül. 
D. V. f. an. Margarete, a. d. 1364. 
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Á.: a 643. számú oklevélben.  
 
 
546. 1364. júl. 12. 
Egyed, a Thurucz-i Boldogságos Szűz Mária-egyház prépostja és a konvent előtt megjelent 
egyrészről Kozma fia: Miklós, másrészről Seneznycha-i Máté fia: Miklós, és előbbi a 
Muthna birtokhoz tartozó erdőben levő soltészságát (scultetia, villicatus, advocatia) minden 
jogával együtt, ahogy eddig ő birtokolta a konvent privilégiumával, Máté fia: Miklósnak és 
leszármazottainak 10 aranyforintért eladta örök birtoklásra, semmiféle jogot és tulajdont 
magának abban meg nem tartva, átadva neki a konvent ezen privilégiumát is. Az adásvételhez 
a Muthna-i nemesek – Craaz fia: János a generacio-ival (Pál fiai: Myklo és Gergely, Péter 
fiai: Wladaar, Zadon, Marko és Marathko, Pholcus fia: Crysan, Máté fia: Miklós), Balázs 
fia: Pál és frater-e: Péter a generacio-ikkal (Zauisa fiai: Péter és István, Demeter fia: János), 
Pál fia: Gyula a fiaival: Jánossal és Péterrel, Bathor fiai: Mykch és Jakab a generacio-ikkal 
(István fia: Kelemen és annak fiai: Lőrinc és Péter), Márk fiai: Miklós és Marko Endrei 
fiaival: Chernuk-al és Imrével, Buda fia Endrei fia: Pál, László fiai: János és Thalamer 
Douor fia: Miklóssal, Mihály fia: István és Iwanka fia Tamás, Márton fiai: Zadon, Pál, 
Mihály és Miklós, Péter fia: János Benedek fiaival: Lászlóval és Jakabbal, Neciaas fia: 
István Alyka fia Tamás fiaival: Istvánnal és Jakabbal, Myke fia: Péter Batyz fiaival: Bálinttal, 
Mihállyal (Mykel) és Istvánnal, Tamás fia: Péterrel és Coyno fia: Pállal, Márton fia: Benedek 
– a konvent előtt személyesen beleegyezésüket adták, megengedve Máté fia: Miklósnak, 
hogy a soltészság erdejét benépesítse (ad populandum et ad congregandum), és neki adták 
a soltészságban az alábbiakat: 2 szabad telket (laneus), malmokat (amiket fel tud építeni), 
kocsmát (thaberna), mészárszéket és Korpona (Corponensis) város más jogait; egy malom-
helyet (ahol malmot építhet) az erdő határain kívül a Thurucz folyón, egy telekkel (sessio 
seu curia) és kerttel a molnárnak; ha Miklós több más falvat is tud telepíteni (locare) az 
erdő határain belül 12 telekig, akkor minden ilyen faluban egy szabad telket bírjon. Mindenkinek, 
aki ezen erdőbe jön lakni, 16 év szabadságot adnak azon privilégum kiadásától számítottan, 
amivel Kozma fia: Miklós bírta korábban e soltészságot, a 16 év leteltével pedig Máté fia: 
Miklós minden telek után 20, ott forgalomban levő (quales in provincia pro tempore 
habebuntur) garast fizessen ezen urainak, mégpedig minden évben tizet szept. 29-én (in fe. 
Michaelis) és tizet ápr. 24-én (in fe. Georgii), és ezekből a 6. dénár Miklós soltésznak 
(advocatus) jár, miként a zsolnai telepítések szokása szerint (ad morem plantacionum de 
Silina) az ajándékok hatoda is. A mondott szabadság lejárta után Miklós adóként (collecta) 
e nemeseknek minden telek után fél forintot és ne többet fizessen, beszedve a népektől. 
Miklós minden ügyben bíráskodhat, kivéve a gyilkosságot, amiben e nemesek vele együtt 
ítélkeznek. A bírságok kétharmada e nemeseknek, egyharmada Miklósnak jut. A soltészságba 
jövő népek a soltészukkal együtt a mondottakon túl más szolgálatot, élelmet (victualia) és 
munkát nem kell teljesíteniük e nemesek számára, akik kötelezték magukat és leszármazottaikat, 
hogy soltészüket: Miklóst és utódait a soltészság okán mindenkivel szemben (akár közülük 
való, akár idegen) megvédik és szavatolják, s ha ezt nem teljesítik, a per kezdete előtt 30 
márkát fizessenek Miklósnak, a bíró része nélkül. Az erdő határai: hely, ahol az 
Isowpothaka a Muthna folyóba ömlik Zlenner határa és Mochk fiai határai felől ………; 
alpes; Thurucz folyó caput-ja …… E nemesek, mivel sokan vannak és ezért a soltészuk 
nekik nehezen tud szolgálatot teljesíteni, Pál fia: ……. és István fia: Kelement jelölték 
elöljáróiknak (capitanei). D. f. VI. an. Margarethe, a. d. 1364. Arenga. 
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E.: ŠA. Banská Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya város lt. Oklevelek 1. 12. 1. 1. 
(Df. 249 547.) Helyenként gyűrődött. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét és fonata.   

 
 
547. 1364. júl. 12.  
A vasvári káptalan kinyilvánítja, hogy Raduch-i Lorand fia: Rouaz János mester vicecomes 
és a Vasvár megyei szolgabírók levelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Már-
ton fia: Pál v. Bolkfoluaunyan-i Máté (Mathyus) fia: György, az ő emberük menjen 
Zenthkyral-i István fia: Mátyáshoz, és kérje meg az ő bírói szavukkal, hogy azon birtokokat, 
amikben Herman-i Balay fia: Gyure mesterrel egymást testvérré fogadták a káptalan 
privilegiális oklevele szerint, annak megfelelően Gyure mesternek engedje használni – 
kiküldték tanúságul Mihály mester éneklőkanonokot, akivel Máté fia: György, a megye 
embere júl. 3-án (f. IV. p. Petri et Pauli) Mátyáshoz ment és kérte őt bírói szavukkal, hogy 
az általa a káptalan privilegiális oklevele szerint Gyure mesternek adott birtokokat engedje 
neki használni, mire Mátyás azt felelte, hogy miként a mondott káptalani oklevél szerint e 
birtokokat Gyure mesternek adta, őt azokban testvérévé fogadva, úgy azokat most is neki 
adja és használatra engedi, bármilyen tilalmazás ellenére is. Erről a káptalan függőpecsétjével 
ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 10. die termini prenotati, a. d. 
1364., amikor Vgud ura: Chenygh mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mihály 
mester éneklőkanonok, Bertalan mester dékán.  
 
E.: Dl. 41 581. (Múz. Ta. Nagy Imre.) Felül chirographált (ABC). Függőpecsétre utaló 

plicatura.  
 
 
548. [1364.] júl. 12. 
A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanja tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) 
parancslevelének megfelelően (l. 509. szám) kiküldték kanonoktársukat: István mestert, 
akivel Miklós királyi ember júl. 3-án (f. IV. p. oct. Nat. Johannis Bapt.) és a köv. alkalmas 
napokon a mondott birtokrészre ment a szomszédok, valamint Balázs testvér Keresztes-i 
perjel és Balogh Pál testvér, a konvent képviselője jelenlétében, és a mondott testvéreket a 
birtokrészek tulajdonába bevezette és ezeket nekik iktatta örök birtoklásra, nem lévén 
ellentmondó. D. 10. die statucionis prenotate, a. d. supradicto. [1364.] 
 
Á.: Vasvári káptalan, 1427. márc. 24. Dl. 92 714. (Festetics cs. lt. Vas 59.) Újkori Má.-ban. 
 
 
549. [1364. júl. 12.] 
Cibol János a magyarok (Vngari) maliscalus-a [!] és társaságuk (societas) tanácsosa. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 619. (Firenzei Lt. Atti pubblici XXXIX. alapján, e dátummal.)  
 
 
550. 1364. júl. 12. v. utána 
A bácsi káptalan jelenti a királynak, hogy Apor fia: Jakab királyi ember és tanúságuk: Miklós, 
a Szt. Pál apostol-oltár papja 1364. júl. 12-én (f. VI. an. Margarethe, a. d. 1364.) 
[Damyand-i] András és Mihály Berek nevű birtokára mentek, ami Bythna-i György fia: 
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Mihály kezén volt, és a szomszédok jelenlétében abból és más birtokaikból iktatni akartak 
annyit, amennyi becsléssel eléri a Maroth-i Miklósnak és fiának: Istvánnak, valamint István 
comes [országbírónak] járó pénzösszeget és bírságokat, de György fia: Mihály Berek birtok 
iktatásától tilalmazta őket, állítva, hogy arról oklevelei vannak, így őt a királyi és káptalani 
emberek az oklevelei bemutatására a királyi jelenlét elé idézték aug. 1-jére (oct. Jacobi) 
Miklós és István ellenében. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. jan. 22. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus D. 1. 

31. (Df. 265 859.) 
 
 
551. 1364. júl. 13. 
[I.] Lajos király 1363. júl. 13-án (a. d. 1363., in fe. Margarethe) kiadott titkospecsétes nyílt 
oklevelében a Zathmar megyei Eghazassenye nevű birtok negyedét – ami Tyba fia: Mihálytól 
az uralkodó és Szent Koronája elleni vakmerő hűtlensége miatt az ország régtől fogva 
kipróbált szokása (lex consuetudinaria) szerint a király kezeihez háramlott – minden haszon-
vétellel és tartozékkal régi határai alatt [Gachal-i] Elleus fia: Lászlónak adta örökre szolgálataiért. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 9. AL. Kolozsvár. Gyulay-Kuun cs. lt. Oklevelek 

11. (Df. 252 599.) 
 
 
552. 1364. júl. 14.  
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Jakch 
mester, a királyi aula lovagja a maga és fiai: György, István, László és András nevében 
bemutatta a Boszniában (terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1353. júl. 27-i, 
gyanútól mentes nyílt oklevelét a Zonuk megyei Kusal nevű birtokukon minden szerdára 
(f. IV.) engedélyezett hetivásárról (l. Anjou-oklt. XXXVII. 511. szám). Kérésére a király az 
oklevelet elfogadja és a vásáradománnyal együtt nekik és örököseinek királyi hatáskörből 
megerősíti, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., pridie Id. Jul., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi püspök, 
királyi kápolnaispán és titkos kancellár, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi 
szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Wesselényi cs. görcsöni lt. 23. 18. (Df. 254 797.) Hátlapján középkori kéztől latin, 

újkori kéztől magyar (Laios kiraly donatioia az kussali sokadalomrol) nyelvű tárgy-
megjelölés. Függőpecsét fonata. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 283–285. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 301. szám. 
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553. 1364. júl. 14. [Szeged] 
Kon[t] Miklós nádor ..., a kunok bírája tudatja, hogy a Changrad megyei …… júl. 8-án (f. 
II., quind. Nat. Johannis Bapt.) ..... mellett tartott közgyűlésén Zeer-i Pousa fia: Miklós a 
maga és fivérei: Balázs és István mesterek nevében, és  …… Goodh fia: Miklós a maga, a 
fivére: Sándor és Zeer-i János fiai: István és Mihály nevében elmondták, hogy megtudták: 
Tyza-i Pál fiai: István, Pál [szebeni] prép[ost] és Donch azt mondták, hogy ők Pousa fiai és 
Zeer-i János fiai generacio-jából származnak. Azonban Pál fiai nem a rokonaik, és ez ismeretes 
a [megye] vicecomes-ének, szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek, akik a kérésükre és a 
nádor kérdésére hitükre, a király és [Szent Koronája] iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangúan tanúsították és megerősítették, hogy Pál fiai nem rokonok (in nulla linea 
generacionis) Pousa fiaival, Goodh fiaival és Zeer-i János fiaival. Erről a nádor nyílt oklevelet 
bocsát ki. D. 7. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 704. (Festetics cs. lt. Csongrád 13.) Hiányos papír. Hátlapján pecsét töredékes 

nyoma és caput sigilli nyoma. 
R.: Érszegi G., TCSMT. 6 (1982) 14. (Eszerint a kiadás helye Szeged.) 
 
 
554. [1364. júl. 15. előtt] 
[I.] Lajos király parancslevele a Turuch-i konventnek a két Prebouch falu iktatása ügyében. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 3r. (Df. 

283 070.)  
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 203.  
R.: Horváth S., TT. 1904. 361; LTR. 56. 
 
 
555. 1364. júl. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy anyjával: Erzsébet királynéval (H), valamint országa 
számos főpapjával és bárójával együtt elejét kívánja venni a termények hiányának, ezért 
elrendeli, hogy bármely királyi és királynéi városban és szabad faluban, valamint az egyházak, 
apátok, perjelek, prépostok, bármely rendű szerzetesek, apátnők, apácák, nemesek és birtokos 
emberek városaiban és szabad falvaiban a bírók, falunagyok és esküdtek gondoskodjanak 
arról, hogy adott helyen mindenféle gabonából v. terményből csak annyit tartsanak meg, 
amennyi a városiak és a falubeliek ellátásához 1 évig elegendő. Ha megtudják, hogy a lakosok 
(concives et cohospites) a jövendő évekre félretettek v. elrejtettek gabonát vermekben v. 
eldugott helyeken, kényszerítsék őket, hogy ezeket nyissák ki és ezekből jogos áron kínáljanak 
eladásra a káptalanok v. konventek tanúságai előtt olyan országlakosoknak, akik gabonahiányban 
szenvednek. Ahol nincsenek káptalanok v. konventek, a nevezett bírók és esküdtek a 
plébánosaik jelenlétében tegyenek esküt, majd az esküről annak 15. napjáig a káptalanok v. 
konventek v. a plébánosok oklevelében Konth Miklós nádornak (H) (akire e feladat teljes 
végrehajtását a király rábízta egész királyságában) számoljanak be. Az uralkodó a királyné, 
valamint a főpapok és bárók tanácsából elrendeli, hogy ha a gabonákból v. terményekből, 
ti. búzából, őszi búzából, árpából, zabból, kölesből, malátából, lisztből, kenyérből, valamint 
lencséből, borsóból, babból, zöldségekből és más hüvelyesekből jelen oklevél kiadásának 
napjától 1 évig bárki, bárhányszor az országhatáron belül (és nem túl) bárhova az 
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országlakosoknak eladásra szállít, semmiféle vámot (tributum seu telonium) ne szedjenek 
tőle sem földön, sem vízen, sem királyi és királynéi vámhelyeken, sem egyházak, főpapok, 
apátok, apácák, prépostok, perjelek és bármely rendi szerzetesek, valamint bárók, nemesek 
és birtokos emberek vámhelyein (kivéve  a révvámot – naulum seu tributum portuum –, 
amit a törvényes módon szedjenek be tőlük), hanem ezen gabonákat és a nevezett javakat a 
mondott határidőig minden vámszedés nélkül szabadon birtokolják – azzal a büntetéssel, 
hogy ha a király v. a királyné v. más valaki vámszedője ezen királyi rendeletet megsérteni 
merészelné, a nádor a király különleges megbízásából az efféle adószedőket személyükben 
becstelenítse meg (dehonestare), és az efféle vámokat vagy vámhelyeket foglalja le a királynak. 
A király meghagyja továbbá a nádornak, hogy ha jelen oklevél kiadása után a vermekben 
v. más titkos helyeken gabonát talál elrejtve, az ezeket elrejtő személyeket büntesse terményeik 
v. gabonáik elvételével és személyeik megbecstelenítésével (deturpatio). Jelen oklevelet a 
városokban, falvakban és a vásárokon hirdessék ki, és egyik városból az itt megnevezett 
másik városba késlekedés nélkül küldjék át. Ha mindezekben hanyagok lennének, a nádor 
bármely városi bírótól és falubeli falunagytól 3 márkát szedhet be. Mindezt Pozsony megyében 
és Pozsony városban, Scenmarya-n, Chuturtukhel-en és Scemch-en minden vásárnapon 
hirdessék ki. D. in Visegrad, in fe. Div. ap., a. d. 1364.  
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város lt. 203. (Df. 238 823.) Hátlapján azonos kéztől: 

Posoniensi, valamint pecsét nyoma.  
K.: Katona, Hist. crit. X. 341–344; F. IX/3. 408–411. 
 
 
556. 1364. júl. 15. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a győri káptalannak: korábbi döntés-
hozó oklevele szerint az abban megnevezett királyi emberek a káptalan tanúságai jelenlétében 
az egyrészről a pozsonyi káptalan mint felperes, másrészről Péter fia: Mihály, András fia: 
István, Pál fiai: János, András, Kálmán és György, Jakab fiai: Simon, Gergely, Tamás és 
Mátyás, Kozma fia: Tamás, Márk fiai: Péter, János és György, István fiai: Mihály és László, 
Baanuelge-i [!] nemesek mint alperesek közti perben tartoztak júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis 
Bapt.) Baanuelge birtokra menni a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, azt 
(megtekintve mennyiségét, minőségét, termékenységét és értékét) fogott bírókkal együtt 
királyi mértékkel megmérve felbecsülni, úgy, hogy a mérés során minden hold föld hosz-
szában 72, széltében 12, az országbíró pecsétfője alatt (sub impressione capitis sigilli 
nostri) a feleknek küldött mértéket tartalmazzon, majd a káptalan júl. 8-ra (ad 8. diem 
earundem oct.) a királynak jelentést tenni. Akkor megjelent az országbíró előtt Pál fia: 
János a maga, András fia: István és Péter fia: Mihály a maguk, gyermekeik (pueri) nevében 
pedig ügyvédvalló levél nélkül, a többi mondott nemes nevében pedig a káptalan ügyvéd-
valló levelével, és Lőrinc mester, pozsonyi kanonok a pozsonyi káptalan nevében annak 
ügyvédvalló levelével bemutatta a győri káptalan királynak szóló jelentését, miszerint az 
országbíró kérésére és mondott oklevelének megfelelően Wzur-i Benedek királyi emberrel 
kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Domokos mester Suprun-i főesperest a pozsonyi 
káptalan részére (a Banuelge-i alperes nemesek nem vezették a helyszínre a királyi és káptalani 
embereiket), akik júl. 1-jén és a köv. 3 napon Banuelge birtokra mentek a szomszédokkal, 
valamint a pozsonyi káptalan 6 kanonokával mint a teljes káptalan (tocius collegii eiusdem 
ecclesie) képviselőivel; a Banuelge-i nemesek közül hatan mentek oda hozzájuk, akiket 
megkérdeztek, hogy a többiek érdekében vannak-e ügyvédvalló leveleik, mire ők nemmel 
feleltek, amikor pedig azt kérdezték tőlük, miért nem vezették oda a maguk királyi és káptalani 
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embeit, miként ezt a királyi kúriában elrendelték számukra, azt felelték, hogy ez az ő hibájuk és 
nem tilalmazzák Banuelke birtok mérését és becslését; mivel azonban a Banuelke-i nemeseknek 
nem volt királyi és káptalani emberük, ezért Banuelke birtokot megmérni és felbecsülni 
nem tudták, a mértéket pedig, amivel a birtokot meg kellett volna mérniük, az országbíró 
pecsétfője alatt zárva hagyták, miként volt. Mivel tehát a káptalan oklevele szerint a birtok 
mérése és becslése a mondott okból nem történhetett meg, az országbíró pedig enélkül a 
felek között nem tud döntést hozni, a nemesek képviselői pedig azt mondták, hogy ők szegény-
ségük miatt a maguk részére a királyi és káptalani embereket nem tudják a helyszínre vezetni, 
hanem elfogadják a pozsonyi káptalan által odavezetendő királyi és káptalani embereket, 
ezért az országbíró elrendeli, hogy a birtokmérést és -becslést a pecsétfője alatti, karhosz-
szúságú mértékkel (mensura in longitudine brachii hominis mediantis) végezzék el, és kéri 
a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Omode v. Varkun-i Lothard v. Gurgetek-i 
Miklós v. Vzur-i Benedek v. Sum-i János fia: György királyi ember a pozsonyi káptalan 
részére aug. 27-én (oct. regis Stephani) és más alkalmas napokon Banuelke birtokot a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében (megtekintve mennyiségét, minőségét, 
termékenységét és értékét) fogott bírókkal együtt királyi mértékkel megmérve becsülje fel 
értékén (in condigno suo precio et valore), úgy, hogy a mérés során minden hold föld hosz-
szában 72, széltében 12, az országbíró pecsétfője alatt általa a feleknek küldött mértéket 
tartalmazzon, majd a káptalan nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) a királynak tegyen jelentést. D. 
in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Archiv Spolku Sv. Vojtecha. Trnava. 150. 4. B. (Df. 285 661.) Helyenként hiányos 

papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Kortárs kéztől: ex in Ladislaus personaliter, pro aliis cum Jauriensis…. 

K.: Wertner M., TT. 1911. 535–536; Rábik, Diplomatarium 110–115; Rábik, Oklevelek 
45–49. 

 
 
557. 1364. júl. 15. Sövényfalva 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi káptalannak: az erdélyi nemeseknek és más, 
bármiféle helyzetű és állapotú embereknek 1363. nov. 8-án (f. IV. an. Martini a. prox. 
preterito) Tordán tartott [közgyűlésén] Ottó, a Kolus-i Boldogságos Szűz-egyház apátja [a 
káptalan idézőlevelének] megfelelően Zomusfolua-i Miklós fiai: János és András ellenében 
bemutatta ezen idézőlevelet, állítva, hogy az tartalmazza keresetét (accio). Eszerint amikor 
az apát Zomor[duk]-i László királyi emberrel és Mihály mesterrel, a káptalan kanonokával 
és a király írásos parancsára kiküldött tanúságával okt. 6-án (f. VI. p. Mychaelis) Apathyda 
birtokot Scenthmiclous falu felől akarta bejárni és a szükséges helyeken új határjeleket 
emeltetni, Gerew testvére (germanus): Miklós fia: András, Zomusfolua-i nemes a maga és 
fivére: János nevében ellentmondott, ezért Miklós ezen fiait akkor és ott a királyi és káptalani 
emberek megidézték a Kolusmostra-i apát ellenében a vajda köv. közgyűlésére. Az oklevél 
elolvasása után Ottó apát az ellentmondás okát tudakolta, mire Miklós fia: János azt felelte, 
hogy az apát a birtokbejárás révén az ő Scenthmiclous birtokából nagy földrészt akart 
elfoglalni és az Apathyda nevű saját birtokához csatolni, ezért ha az apát az Apathyda nevű 
birtokát a régi, valós határai szerint járja be és az ő birtokából nem foglal el semmit, akkor 
ő nem tesz tilalmazást. Mivel a birtok határainak újabb bejárására szükséges volt kiküldeni 
a vajdai és káptalani embereket, ezért a vajda kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Zomurduk-i Egyed fia: László v. Zomurduk-i Beden fia Miklós fia: János v. Me[ra]-i 
Jakab litteratus vajdai ember a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében először 
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járja be Apathyda birtok határait az apát mutatása alapján Scenthmiclous birtok felől, majd 
Scenthmiclous birtok Apathyda felőli határait Miklós fia: János mutatása alapján, és ha a 
felek a határok ilyetén bejárásával és megmutatásával egyetértenek, akkor hagyja nekik a 
saját birtokukat (ahol szükséges, új határjelek emelésével), ha pedig valahol vitáznának, 
akkor a vitás földrészt királyi mértékkel megmérve (ha lehet mérni), v. szemmel megte-
kintve csalárdság nélkül becsülje fel az ország szokásának megfelelően, majd a káptalan 
[1364.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.) tegyen a vajdának jelentést. Akkor Péter erdélyi 
alvajda előtt Ottó apát bemutatta a káptalan jelentését, miszerint a vajda levelének megfe-
lelően Zomorduk-i Egyed fia: László [vajdai] emberrel kiküldték [tanúságul] Balázs mes-
ter al-éneklőkanonokot, akik és a szomszédok jelenlétében dec. 16-án (sab. an. Thome ap.) 
az apát megmutatta Apathyda birtok Scenthmiclous felőli [határjeleit], míg Zom[usfolua-i] 
Miklós fia: János [egy határjelet] mutatott, 1 ekényi föld így vitás maradt, ezért a felek a 
határjeleket nem tudták felemelni. A per ezután a felek akaratából Péter alvajda elé lett 
halasztva annak oklevelével máj. 1-jére (oct. Georgii), mikor is megjelent előtte egyrészről 
Zomurduk-i László a felperes apát nevében a konvent ügyvédvalló levelével, másrészről az 
alperes János, és mikor az alvajda megkérdezte az apát képviselőjét, hogy az apát esküvel 
v. párbajjal tudja-e bizonyítani, miként szokás, hogy a vitás földrész az ő egyházához tartozik, 
László azt mondta, hogy ura: az apát sem tanúállítással (humanum testimonium), sem ok-
levéllel nem tudja ezt bizonyítani. Ezért az alvajda a vele ülésező nemesekkel (regni 
nobiles) elrendelte, hogy Miklós fia: János harmadmagával, nemesekkel (köztük egy közelebbi 
szomszédosával) jún. 29-én (sab. p. Nat. Johannis Bapt.) az alvajda emberei és a káptalan 
tanúságai jelenlétében az egyik vitás határjelnél megállva, övüket megoldva, mezítláb és 
földet a fejük fölé emelve, miként földre esküt tenni szokás (moris est), tegye le az esküt 
arról, hogy a vitás földrész sosem volt a Kolusmonostra-i Boldogságos Szűz-egyházé, hanem 
az ő örökjoga és az ő Scenthmiclous nevű birtokához tartozik. És mivel az eskü megtekintéséhez 
és meghallgatásához szükséges volt kiküldeni az alvajda és a káptalan embereit, ezért az 
alvajda kérte a káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel Wlkow-i Pál fia: Miklós 
litteratus v. Buda-i György v. Zomurduk-i Egyed fia: Mihály (az apát részére), ill. Suk-i 
Domokos fia: János v. Korpad-i Bogar (dict.) János v. Patha-i Salamon fia: László (János 
alperes részére) alvajdai emberek a vitás földre kimenve nézzék és hallgassák meg az esküt, 
majd a káptalan júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) az alvajdának tegyen jelentést. Amikor 
a vajda júl. 15-én (f. II., in fe. Div. ap.) Seuunfolua falu mellett bíráskodott és a pereskedők 
ügyeit tárgyalta, Péter alvajda akkori időpontra halasztó oklevelének megfelelően az apát 
bemutatta neki a káptalan jelentését (l. 541. szám). Mivel pedig az eskütétel az ország szokás-
joga szerint (consuetudinaria documenta lex regni) a perek egyik befejezése (diffiniens 
articulum), János pedig a káptalan oklevele szerint Péter alvajda döntése ellenére az eskü 
letételét a mondott időpontban megtagadta, ezért a vajda az ország vele ülésező nemeseivel 
a vitás földrészt a Kolusmonostora-i Boldogságos Szűz-egyháznak és apátjának ítélte örök 
birtoklásra, nem érintve más jogát. Mivel ennek iktatásához szükséges [kiküldeni] a vajdai 
embert a káptalan [tanúságával], ezért a vajda [kéri] a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Pethlend-i István fia: András, ez ügyben speciálisan kiküldött vajdai ember az 
Apathyda és Scenthmiclous birtokok közötti vitás [földrészt] a szomszédok jelenlétében 
járja be [régi] határai mentén, [a szükséges helyeken] új határjeleket emelve a régiek mellé, 
és mások birtokjogaitól elkülönítve iktassa Ottó apátnak és egyházának örök birtoklásra, 
Miklós fia: János és rokonai ellentmondása ellenére is (mivel a per során senki más nem 
mondott ellent a földrész ügyében), majd a káptalan aug. 22-re (oct. Ass. B. virg.) tegyen 
jelentést a vajdának. D. die et loco prenotatis, a. d. 1364. 
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E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 187. (Beke 5. 722.) (Df. 277 363.) Hiányos 
papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Előlapján a latin szövegre ráírt újkori tárgymegjelölés. 

Á.: 1. a 657. számú oklevélben. 
2. Erdélyi kápt., 1786. aug. 23. E.-vel azonos jelzet alatt. 
3. A kolozsmonostori konvent okleveleinek rekvizítorai, 1720. jún. 9. Archivele 
Statului Cluj. Kolozsvár város tanácsa. Privilégiumok 23. (Df. 281 258.) 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 285–292. (román fordítással; a kiegészítések innen származnak) 
R.: Beke 722. szám; Beke A., TT. 1892. 648. (mindkettő 1464. nov. 7-i dátummal); Erdélyi 

Okm. IV. 302. szám. 
 
 
558. 1364. júl. 15. 
A Turuch-i konvent 1364. júl. 15-i (8. die quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364.) oklevele 
a két Prebouch falu János fia: István és frater-ei részére [I.] Lajos írásos parancsából, ellent-
mondó nélkül megtörtént iktatásáról. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 3r. (Df. 

283 070.)  
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 203.  
R.: F. IX/3. 461; Horváth S., TT. 1904. 361; LTR. 56. 
 
 
559. 136[4.] júl. 15. 
A vasvári káptalan Walth-i Box fia: István mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
chirographált privilegiális oklevelében átírja [I.] Lajos király (H) elveszett nagypecsétjével 
ellátott, 1360. júl. 22-i nyílt oklevelét. D. in fe. Div. ap., a. d. 136[4.], amikor Vgud ura: 
Chenygh mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, 
B[ertalan] mester [dékán]. 
 
E.: Dl. 41 582. (Múz. Ta. Nagy Imre.) Alul hiányos, mivel függőpecsétje kiszakadt. Felül 

chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Megj.: OL-adatbázis szerint 1364. évi oklevél, és ennek a méltóságnévsor megfelel. 
 
 
560. 1364. júl. 16. Bernád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy amikor júl. 16-án (f. III. p. Div. ap.) 
Barnad faluban ülésezett és a pereskedők ügyeit tárgyalta, egyrészről Nymigie-i Gyelet fia: 
László mester a maga és Beche fia: István nevében az erdélyi fehérvári káptalan ügyvéd-
valló levelével, ezen László fiai: Mihály és Miklós mesterek a maguk és fivéreik: Gelet ~ 
Gyelet, László és András mesterek nevében, valamint Gyelet fia Mihály fia: János, 
Wyragusberk-i nemesek nevében (akik terhét teljesen magukra vállalták), másrészről Jakab 
fia: Jakab mester, András fia: Miklós mester és János fia: Gergely mester (utóbbi a fivére: 
Apa mester nevében is Péter erdélyi alvajda ügyvédvalló levelével), valamint Bethleen-i és 
Almakerek-i Gegus fia: János mester elmondták, hogy bár nemzetségi águk (linea 
generacionis) osztálya ügyében hosszú per jött létre köztük, de a vajda bírói engedélyével, 
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fogott nemes bírók – Péter alvajda, Bethlem fia: Péter Dewa-i, Lepes (dict.) János Gurgen-i, 
Peteu fiai: Miklós, László és János Leta-i és Baluanus-i, Ubul Hunyad-i és Beseneu (dict.) 
Pál Chycho-i várnagyok (castellani nostri) és sokan mások – elrendezésével úgy egyeztek 
meg, hogy a Bethlem-i nemesek a mondott nemzetségi ági osztály fejében a Berethe nevű 
birtokukat (amit László mester és generacio-i nekik elzálogosítottak v. inkább eladtak) és 
Zekerberethe birtokot az annak határain belül fekvő oláh (olachalis) birtokkal és minden 
tartozékkal a régi határaik alatt László mesternek, a fiainak, Mihály fia: Jánosnak és Beche 
fia: Istvánnak, Wyragusberk-i nemeseknek és leszármazottaiknak adták, úgy, hogy ha azok 
örökös nélkül hunynának el, a mondott és egyéb birtokok a Bethlem-i nemesekre 
háramoljanak, ill. ha ők hunynának el örökös nélkül, akkor minden birtokuk a 
Wyragusberk-i nemeseknek jusson mint valós és törvényes örökösökre, leszármazottakra 
és nemzetségük tagjaira. Ha a felek bármely elvesztett és idegen kéz által elfoglalt birtokot 
vissza tudnak szerezni, v. a királyi kegyességtől (clemencia) új adományokat kapnának, 
egymást fáradtsággal, pénzzel és költségekkel kell segítsék, és az efféle birtokokat két 
egyenlő részre kell osszák egymás között. Ha bármikor szükség van a privilegiális és egyéb 
birtokleveleikre, amik a Bethlem-i nemeseknél vannak, ezeket mindig be kell mutassák, v. 
tartalmukat egy káptalan v. konvent oklevelében át kell írassák. Ha a felek valamelyike v. 
örököseik mindezt érvénytelenítenék, a másik féllel szemben hatalombajban való elbukásban 
(succubitus potencialis duelli) marasztalják el. A felek az osztály ügyében eddig kiadott 
összes oklevelüket érvénytelenítették. Nagypecsétje távolléte miatt a vajda kisebbik pecsétjével 
látja el jelen oklevelet, amit ha a felek  visszavisznek neki, nagyobbik pecsétjével 
privilegiális formában adja majd ki. D. die et loco prenotatis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 73 705. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 156.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei, vala-

mint újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Á.: 1. Dénes erdélyi vajda, 1367. febr. 5. Dl. 104 794. (Bethlen cs. betleni lt. 73. 9.) Eltérő 

névalakjai: Geleth, Nemege, Viragus berek ~ Viragus Berk, Bethleem, Petev, 
Baluanos, Chichow, Zeker Berethe.  
2. Erdélyi kápt., 1382. máj. 4. Dl. 73 769. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 159.) Eddigiektől 
eltérő névalakjai: Zunuk, Gurgyn, Petew, Besenew. 
3. Veszprémi kápt., 1410. febr. 17.  Dl. 73 908. (Uo. 160.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Nimigie, Wiragusberk, Bessenew, Zekerberethy. 
4. Kolozsmonostori konvent, 1411. ápr. 29. Dl. 73 922. (Uo. 427.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Nymigye, Gelety, Zekerberthe, Vyragusberk. 
5. Á. 2. > Kolozsmonostori konvent, 1414. jún. 19. Dl. 73 938. (Uo. 161.)  
6. Kolozsmonostori konvent, 1414. jún. 19. Dl. 73 939. (Uo. 162.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Letha. 

K.: Teleki I. 132–135; Doc. Rom. Hist. XII. 292–295. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 133. szám; Erdélyi Okm. IV. 304. szám. 
 
 
561. 1364. júl. 17. 
A váradi monostor konventje előtt megjelent egyrészről Zengal-i (dict.) Péter fia: János 
comes, Pécs városbeli polgár, másrészről Sibolsdor-i Sifrid fia: János mester (Ulrik, a 
váradi monostor apátja notarius-a) és Sibolsdor-i Markard fia: Henrik kulcsár, és János 
comes megvallotta, hogy a Warkun faluban levő folyón levő malmát, ami Ágoston fiai 
malmától fentebb van észak felé, János mesternek és Henriknek 25 márka dénárért (minden 
márkát 6 pensa-val számolva) eladta örök birtoklásra, ellentmondó nem lévén. Az összeg 
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kétharmadát János mester, egyharmadát Henrik fizette ki, ezért a malom kétharmada Jánosé, 
egyharmada Henriké. János comes átadta nekik azokat az okleveleket, amikkel eddig e 
malmot birtokolta, s ha csalárdul megtartott volna belőlük, érvénytelenek legyenek. Erről a 
konvent a felek kérésére függőpecsétes privilegiális oklevelet bocsát ki. D. a. ab incarn. d. 
1364., XVI. Kal. Aug., amikor Fridric testvér perjel, Benedek testvér őr-, Miklós testvér 
éneklőszerzetes. 
 
E.: Dl. 77 332. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 69.) Függőpecsét és hártyaszalagja. 
K.: Z. III. 248–249. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 289. szám. 
 
 
562. 1364. júl. 17.   
A váradi káptalan előtt egyrészről Seredun-i Burian ~ Buryan (dict.) Pál fiai: István és 
Tamás, másrészről Hangun-i Gyula fia János fia: András megvallották, hogy Pál fiai a 
Krazna megyei és máshol levő birtokaik és birtokrészeik – mind a kezeiken lévők, mind 
pedig a békétlen időkben az elődeiktől jogtalanul elfoglaltak, amiket idővel a jog rendje 
szerint visszaszereznek – felét Andrásnak, az ő generük-nek mind rokonságuk miatt, mind 
150 aranyforintért minden tartozékkal (el)adták örök birtoklásra. Viszonzásul András a 
Bursud megyei Hangun és a Neugrad megyei Petri birtokon levő birtokrészei felét minden 
haszonvétellel Pál fiainak adta örök birtoklásra. D. f. IV. p. Div. ap., a. d. 1364. 
 
Á.: a 740. számú oklevélben.  
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 108–109; Erdélyi Okm. IV. 305. szám. 
 
 
563. 1364. júl. 17. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubeek István comes országbíró 
döntéshozó oklevelének megfelelően az abban többek között megnevezett Peder-i Nagy 
(Magnus) Péter (a felperes Ábrahám litteratus részére), ill. Vlbeu-i Péter fia: Miklós királyi 
emberrel (Box fia: István alperes részére) kiküldték tanúságul kanonoktársaikat: Márton 
mester őrkanonokot és Bertalan mestert, akikkel a királyi emberek júl. 8-án (quind. Nat. 
Johannis Bapt.) Owalth birtokra mentek a felek által közösen odavezetett 8 nemessel, és 
István a birtok határait így mutatta meg (ezt megtenni tartozott saját hitére – iuxta fidei sue 
puritatem – a királyi kápolnaispánnak az országbíró mondott levelében átírt oklevele szerint): 
Mezeuuelgh (dict.) kis völgy; cserjésben 3 határjel, az egyik észak felől elkülöníti Varda 
fia György fia: Jánost, a második kelet felé mutat, a harmadik dél felől Owalth birtokot; 
füves út; Ihurg nevű völgy; ue. út, ami mellett új határjelet emeltek; wlgo Beerch (dict.) 
domb teteje;  3 sarok-határjel, amik Owalth, Eztergach és Buguth birtokokat különítik el; 2 
határjel, amik Owalth és Buguth birtokokat választják el; wlgo Patak (dict.) patak a 
wlgariter Huzyuberek nevű berekig; út; 2 határjel, amik Owalth birtokot és Texa földet 
különítik el; a Sard nevű mondott patak; Vtuen nevű nagy út Nogueep birtok határaiig; 
Sarmasd nevű völgyben út; 4 régi határjel, amik Nogueep és Owalth birtokokat választják 
el; völgyben és berekben 2 határjel; Rakathya nevű cserjésekben 2 határjel; út; cserjés mellett 
szántóföldek vége közelében 2 határjelet emeltek, az egyik dél felől Owalt birtokot, a másik 
észak felől Bana fia János fia: Lőrincet és Jakab fiait: Egyedet és Jánost, Walth-i nemeseket 
választja el; ezen Sar patak; fűzbokor mint határjel (a birtok ezen, István által a szomszédok 
jelenlétében megmutatott, a szükséges helyen felújított és felemelt határjeleinek a szomszédok 
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közül senki sem mondott ellent). Majd a 8 nemes Ouath birtokot úgy osztotta fel, hogy a 
Sard patakot, ami Walth falutól dél felé folyik, örök határként hagyták a felek birtokai 
között a wlgo Vtteuen nevű közútig, úgy, hogy Owalth birtok keleti része minden haszonvétellel 
Ábrahámnak jutott, nyugati része pedig (kivéve egy földrészt, ami az alábbi határok alatt 
szintén Ábrahámé lett) Istvánnak maradt örökjoga nevében. Sard patakot az Vtteuen útig a 
felek közös használatra hagyták. Az Ábrahámnak Owalth nyugati részén jutott föld határai: 
Zarka (dict.) Miklós erdeje mellett egy füves út mellett 2 új határjelet emeltek, az egyik 
kelet felől Istvánt, a másik nyugat felől Ábrahámot különíti el; ue. füves út; cserjés és szántó-
földek mellett 3 új határjelet emeltek, az egyik dél felől Ábrahámot, kettő észak felől Istvánt 
választja el; cserjésben 2 új határjelet emeltek, az egyik dél felől Ábrahámot, a másik észak 
felől Istvánt különíti el; szántóföldek; Raktha nevű völgy; a wlgariter Ereztuen (dict.) 
völgy mellett, majd az erdőben is 2 új határjelet emeltek; szintén kettőt Nogueep birtok 
határjelei mellett, az egyik dél felől Ábrahámot, a másik észak felől Istvánt különíti el. 
Majd a feleknek a maguk birtokjogát a mondott határok alatt békés és örök birtoklásra 
hagyták, nem lévén ellentmondó. D. 10. die quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: a 992. számú oklevélben. 
 
 
564. + 1364. júl. 18. 
A Gron melletti Szt. Benedek-konvent kinyilvánítja, hogy Koncz [!] Miklós nádor (H), a 
kunok bírája döntését tartalmazó írásos kérésének megfelelően kiküldték István testvér 
papot, akivel Desterith-i János nádori ember júl. 1-jén (oct. Nat. Joannis Bapt.) a szkalkai 
(de Rupibus) apát Zlyecho és a király Kaza nevű birtokára ment a szomszédok, ti. egregii 
[!] Hangon-i Péter, a mondott vár [!] várnagya, Deed-i Farkas (dict.) László, a királynéi 
kúria provisor-a [!], a király nevében annak ügyvédvalló levelével megjelent Hidagha-i 
Bálint királynéi képviselő, továbbá János apát, Vid és Szilveszter, ezen apátság papjai jelen-
létében, akik beleegyezésével e birtokokat régi határaik mentén a felek egyetértő mutatásai 
alapján bejárták, és új határjelek emelésével elkülönítve a feleknek a saját birtokukat minden 
haszonvétellel iktatták örök és békés birtoklásra, nem lévén ellentmondó. A határok, amikkel 
Zlyecho föld elkülönül Kaza birtoktól: Zlezainek wrrch (dict.) domb mellett út, ami Bella-ra 
vezet, ahol egy sziklát hagytak határjelnek, ami nyugat felől a király földjeit, kelet felől az 
apát földjeit különíti el; Bella (dict.) ér, ami nyugat felől Bella birtokot, kelet felől az apátot 
választja el; Domanovith (dict.) csúcs, ahol egy nagy sziklát hagytak határjelnek; nagy 
völgy; Nazdugyene (dict.) hegy, ahol egy nagy sziklát hagytak határjelnek; Ribere folyó; 
közút, ami Zlyecho-ra vezet; Nittricza, ahol csatlakozik a Huczko folyóhoz és elkülöníti az 
apát határait a Chawoy-i nemesek határaitól; Jestrebe (dict.) ér; Ozelne hegyen körtefa alatt 
határjel, ami elválasztja az apát földjét Chawoy földtől; Cziczman-ra tartó új út, ahol egy 
körtefát hagytak határjelnek, ami elkülöníti az apát földjét Cziczman földtől; Straza (dict.) 
nagy hegy oldala, ahol a fennsíkon van egy nagy kő; Wuall (dict.) kút; Zokolecz (dict.) 
nagy kő; Radotina hegy; Prusina-ra tartó közút; Mazacka hegy, ahol kettős kő van; út; 
Moite hegy; Oztra kő, ami elkülöníti az apát földjét Rovne földtől; nagy völgy; Bistra forrás; 
Ptacznik hegy. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. 
D. 18. die possessionariae reambulacionis metarumque ereccionis et statucionis 
praenotatarum, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Garamszentbenedeki konvent, 1659. dec. 4. Dl. 795. (Acta Jesuitica. Trenchin 12. 32.) 

2. Ua., 1660. febr. 2. Dl. 5329. (Uo. 17. 7.) 
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Má.: Dl. 794. (Uo. 41. 21.). Újkori. 
K.: F. IX/6. 128–130. (csak a hj.); Keglevich K., Garamszentbenedek 135–136. 
Megj.: Egyes szófordulatai miatt hitelessége erősen kérdéses (talán egy korábbi oklevelet 

interpoláló v. átdolgozó újkori hamisítvány).  
 
 
565. 1364. júl. 19. Kapornak 
Raychan-i Dorman fia: Pál mester, Bebek István comes országbíró Zala megyei bírságszedője 
tudatja, hogy Myley-i Sydou fiai: Lorand és István, valamint Folkusy-i Herbord fia: Lőrinc 
bemutatták neki ura, az országbíró felmentő (expeditorias) oklevelét, amiben István comes 
minden bírságot elengedett nekik. Így őket az ügyben Pál mester is nyugtatja. D. in 
Kapornok, f. VI. an. Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
E.: Dl 5330. (NRA. 51. 29.) Papír. Hátlapján 3 zárópecsét töredékei. 
K.: Zala II. 3–4. 
 
 
566. [1364.] júl. 19. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet id. királyné (U) – jelen oklevél bemutatója, Monostori (de 
Monasterio) Péter, egri egyházbeli Zobouch-i főesperes általi – kérése ellenére úgy rendelkezik, 
hogy bár a veszprémi egyházmegyei óbudai klarissza kolostor (amit Erzsébet épített) apátnője 
és konventje az apostoli széktől kapott kiváltság szerint továbbra is legyen mentes a tized-
fizetés alól, a kolostor birtokai jobbágyainak (rustici et coloni) tizedeit a plébániák rector-ai 
szedjék be, miként eddig is, és ne a kolostor. D. Avinione, XIV. Kal. Aug. pápasága 2. 
évében. [1364.] 
 
K.: Theiner II. 62. (Reg. Urbani V. Anno II. secr. fol. 279. alapján.) 
 
 
567. 1364. júl. 21. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Zabonya fiai: János és László mesterek, hogy az uralkodó 
által szolgálataikért nekik adományozott Bors megyei Nogendred, Ond, Peel, Sary és 
Kywsmalyan birtokok tulajdonába törvényesen be akarnak menni. Ezért a király utasítja a 
Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kis 
(Parvus) Iwan v. Miklós v. Kysendred-i Tamás királyi ember e birtokokat a szomszédok 
összehívásával iktassa Zabonya fiainak királyi adomány címén, ha nincs ellentmondás. Az 
esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést 
az uralkodónak [!]. D. in Vissegrad, domin. an. Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
Á.: az 586. számú oklevélben.  
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 137. (Á.-ban.) 
 
 
568. 1364. júl. 21. Visegrád 
[I.] Lajos király (H)  Konth Miklós nádornak, a kunok bírájának v. helyetteseinek (vices 
suas gerentibus): amikor NogEch birtok kapcsán a királyi jelenlét elé idéztette néhai Magyar 
(dict.) Pál özvegyét, e nemes asszony bemutatta a birtok ügyében [I.] Károly király és Lajos 
több oklevelét. Mivel a király nem tudja, hogy néhai Kuchk-i Sándor v. a fia: György e 
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birtok tulajdonában voltak-e, hogyan, mikor és ki által lettek onnan kizárva, és erről a címzettek 
által akar megbizonyosodni, ezért utasítja őket, hogy a Győr megyében tartandó közgyűlésükön a 
birtok szomszédaitól és másoktól tudják meg erről nyíltan és titokban az igazságot, majd 
tegyenek jelentést. D. in Vyssegrad, domin. an. Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
K.: HO. II. 118–119. (Eszerint Kont Miklós Á.-ából. Győri kápt. hh. lt. Pápoci prépostság 

iratai. A. 2. 12.) 
 
 
569. [1364.] júl. 21. Avignon 
[V. Orbán pápa az esztergomi érseknek]: az egri egyház prepositura-ját (amit a pápa által a 
megüresedett szerémi egyházba előléptetett Demeter szerémi electus bír, de annak felszen-
telésével rövidesen megüresedik) [I.] Lajos király (H) kérésére Bach-i Mihály fia: Jánosnak, 
a kalocsai egyházmegyei Szt. Lőrinc-egyház prépostjának akarja adni, intve az egri püspököt 
és káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Ezért ha az érsek Jánost alkalmasnak találja, az 
egri prepositura-t minden joggal adja át neki, bevezetve őt annak tulajdonába és jövedelmeibe, 
de ez esetben János a Szt. Lőrinc-egyház prepositura-járól le kell mondjon. Mindez érvényes 
az egri egyház statutumai és szokásai ellenére is. D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 2. 
évében. [1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 291r-v. (Df. 289 763.) 
R.: V. Orbán, LC. 10534. szám.  
 
 
570. [1364.] júl. 21. Avignon 
[V. Orbán pápa az esztergomi érseknek]: mivel az egri egyház megüresedő prepositura-ját 
Bach-i Mihály fia: Jánosnak, a kalocsai egyházmegyei Hay-i Szt. Lőrinc-egyház prépostjának 
biztosította oklevelével, a Szt. Lőrinc-egyház ezáltal megüresedő prepositura-jat [I.] Lajos 
király (H) kérésére Zarand-i László fia: Miklós bácsi kanonoknak akarja adni, intve a kalocsai 
érseket és a Hay-i káptalant, hogy erről ne rendelkezzenek. Ha az érsek Miklóst alkalmasnak 
találja, a Szt. Lőrinc-egyház prepositura-ját minden joggal adja át neki, bevezetve őt annak 
tulajdonába és jövedelmeibe, de ez esetben Miklós a bácsi egyházban bírt kanonokságáról, 
prebendájáról és Zeged-i főesperességéről le kell mondjon. Mindez érvényes a Szt. Lőrinc-
egyház statutumai és szokásai ellenére is. D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 2. évében. 
[1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 291v-292r. (Df. 289 763.) 
R.: V. Orbán, LC. 10535. szám.  
 
 
571. [1364.] júl. 21. Avignon 
[V. Orbán pápa] az esztergomi érseknek: Zarand-i László fia: Miklós bácsi kanonoknak 
(kalocsai egyházmegye) a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház prepositura-ját biztosította oklevelével, 
és Miklós bácsi egyházban bírt és emiatt megüresedett kanonokságát, prebendáját és 
Zeged-i főesperességét [I.] Lajos király (V) kérésére Bay Mihály pécsi kanonoknak akarja 
biztosítani, intve a kalocsai érseket és a bácsi káptalant, hogy ezekről ne rendelkezzenek. 
Ha az érsek Mihályt alkalmasnak találja, mindezeket adja át neki a kanonoki jog teljességével 
és minden bevétellel, vezesse be őt ezek tulajdonába, fogadtassa kanonokká a bácsi egyházban, 
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biztosítson neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a bevételeikből részeltesse. 
Mindez érvényes a bácsi egyház statutumai és szokásai ellenére is, és hogy Mihálynak a 
fehérvári (veszprémi egyházmegye) és pécsi egyházban kanonoksága és prebendája van. 
D. Avinione, XII. Kal. Aug., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 290v-291r. (Df. 289 763.) 
R.: V. Orbán, LC. 10533. szám.  
 
 
572. 1364. júl. 22. Visegrád 
[I.] Lajos királynak elmondta Zobonya fia: László mester, Kewe-i comes és várnagy, hogy 
az uralkodó által szolgálataiért neki adományozott Torna megyei Gurgew birtok tulajdonába 
törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent. Ezért a király utasítja a Jazow-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Torna-i Egyed v. Torna-i János v. Zadeley-i 
Nagy (Magnus) Bálint királyi ember a szomszédok jelenlétében Lászlót e birtok tulajdonába 
vezesse be és iktassa azt neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze László ellenében a nádor elé, akinek a konvent tegyen jelentést. D. in 
Vissegrad, in fe. Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
Á.: a 616. számú oklevélben. 
 
 
573. 1364. júl. 22. Becskerek 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Keue és Toruntal megyei nemesek 
közösségének júl. 15-én (f. II., in fe. Div. ap.) Bechekerek falu mellett tartott közgyűlésén 
Ryua-i Illés fia: Miklós mester elmondta, hogy amikor a Pythrelch nevű birtokával szomszédos 
Keue megyei Wyfalu nevű birtokán egy telket (curia) hozott létre, oda és Wyfalu birtokra 
jobbágyokat telepített, akkor Hedric fia: Miklós Keue-i vicecomes és Péter fia: Miklós a 
birtokot és a telket hatalmaskodva teljesen tönkretették, Rathko nevű jobbágyát megölték, 
Antal nevű másik jobbágyát pedig elfogva tartották, és ez ismeretes mindkét megye szolga-
bíróinak és esküdt ülnökeinek, akik Miklós kérésére és a nádor kérdésére hitükre, a király 
és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással 
megerősítették, hogy mindezt Hedric fia: Miklós és Péter fia: Miklós Keue-i vicecomes-ek 
[!] elkövették. Erről a nádor nyílt oklevelet bocsát ki Illés fia: Miklósnak. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Sirmium 1. 32. (Df. 259 512.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (Rywa és Wyfalw névalakokkal), valamint pecsét töredékei. 
K.: HO. VII. 411–412. 
R.: Doc. Rom. Hist. XII. 295. 
 
 
574. 1364. júl. 22. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Konth Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának (tanquam domino eorum), hogy kérésének megfelelően – az oklevelében 
a feleknek kijelölt nádori emberekkel küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) Donch fia: László, annak fia: Márton és Péter fia: Lőrinc engedjék 
elhelyezni és felemelni Laccha birtok határjeleit Tamás fiainak és ue. Tamás fia János fiának 
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és leányának, ahogy a nádor oklevelében szereplő kötelezettségek alatt színe előtt magukat 
erre kötelezték, majd a konvent okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést – a felperes Tamás 
fiai: Simon, László és Imre, valamint ue. Tamás fia János fia és leánya részére Kystarkan-i 
Máté (Mathyus) fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul András testvért, az alperes 
Donch fia: László és annak fia: Márton részére pedig Tholchua-i Langueus nádori emberrel 
Abahaza-i János fia: Péter litteratus-t, akik júl. 1-jén Laccha birtokra mentek, ahol a szomszédok 
és a felek jelenlétében – Simon személyesen állt elő, a fivérei: László és Imre nevében 
pedig a konvent ügyvédvalló levelével, a fivére (frater uterinus): János fia és leánya, ill. 
Donch fia: László személyesen jelentek meg, utóbbi a fia: Márton nevében is a konvent 
ügyvédvalló levelével, Vngh-i (dict.) László pedig Péter fia: Lőrinc nevében a konvent 
ügyvédvalló levelével – Laccha birtok határjeleit felemelték, ellentmondó nem lévén. Hj.: 
Polusere nevű Er-en túl az erdő mellett levő út mindkét oldalán két, wlgariter egerfa nevű 
fa alatt 2 földjelet emeltek, az egyik Laccha birtokot, a másik Cheke birtokot különíti el; 
ezen út egy dombig; ue. út; kis völgy; Rakatyes nevű hely mint határjel; völgy vége; fűzfa, 
amit a nádor oklevele első határjelnek nevez, és innen annak megfelelően haladtak tovább; 
nagy rét; wlgo Ereztuen (dict.) erdő egy dombnál, aminél 2 földjelet emeltek, amik Laccha 
és Cheke birtokokat különítik el; a Laccha-ról nyugat felé tartó út; ue. út egy másik, észak 
felé tartó útig; Berch; a mondott út egy másik útig; az előbbi, Gerus faluba vezető út; 
wlgariter Tiuissesmesde nevű tövises hely; ezen Mesde-n át egy hold föld hosszúság; szántó-
földek és cserjések között wlgariter Teulfa nevű tölgyfák; körtefák alatt 3 határjelet emeltek, 
amik Laccha, Cheke és Semyen birtokokat különítik el, és ahol elhagyva Cheke-t, Gerus 
birtokkal tart határt; Laccha és Gerus birtokokat elkülönítő 2 régi határjel; szántóföldek 
végénél cserjések; a Laccha faluból Gerus faluba tartó út mindkét oldala, és itt elhagyja 
Gerus-t és határt tart Perbenek birtokkal; Berch; füves út a Karachazeg nevű helyig, majd 
egy másik útig és a Haraztus nevű helyig; Rakatyes er (dict.) mocsaras hely; Vethhomoka 
nevű hegy; hegyek; Feuldgath nevű helynél ezen Gath mindkét oldala; ezen hegyek; rét 
egy domb mellett; mocsaras Er; nagy csonk; Kenderfeulde nevű szántóföldek; út; rét; 
Sarnyapataka (dict.) Er a Laccha faluból Damoch faluba vezető útig; ezen Er az erdőkig, 
egy Gath nevű transitus-ig és egy útig; ezen út a Hozyugath nevű helyig; Mohniamezeu 
nevű rét, amit teljesen Laccha faluhoz csatoltak. Laccha birtok erdőjének határai: a Tyza 
folyó mellett wlgariter Gertyan és Juhar fák alatt 2 határjel, az egyik kelet felől Leanwar 
birtokot, a másik nyugat felől Laccha birtokot különíti el; wlgo Keurusfa (dict.) kőrisfa; 
kereszttel jelölt fák; ezen erdő oldalában a Zuha nevű rét mellett 2 határjel, az egyik 
Leanwar, a másik Laccha birtokot különíti el; ezen rét mellett tölgyfa, aminek egy része 
megégett; kereszttel jelölt fák; ezen erdőn kívül a Mohniamezeu nevű mezőnél homokos 
(sabulosus) hegy alján egy wlgariter Egerfa (dict.) égerfa, és két összenőtt tölgy- és venz-fa. 
Az erdő keleti fele (miként ezen határok elkülönítik) Leanwar birtokhoz tartozik, a nyugati 
fele pedig Laccha birtokhoz Semyen és Ryche birtokok határaiig és a Deremlyehomoka 
nevű helyig. Donch fia: László a maga és fia: Márton nevében megengedte, hogy saját 
erdőiket Cheyke falu a szokásos módon használja, viszonzásul Tamás fiai a maguk, a távol-
levők nevében pedig képviselői hatáskörrel a Laccha birtok körül fekvő falvaknak (amik 
ezen erdőt eddig közösen használták) örökre szabad utat és átkelést engedtek Laccha birto-
kukon át a Leanwar birtokhoz tartozó erdőhöz. D. 22. die oct. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Á.: a 878. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 265–269. (Á.-ban.) 
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575. 1364. júl. 23. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Chazlouch-i Imre fia László fiai: János és Péter nevében, 
miszerint megtudták, hogy Zerethua-i István fia: Tamás olyan tudmányvételt végeztetett el, 
hogy a Geyeuch nevű birtokán, a Stripou folyón levő hidat a tilalmazások ellenére László 
fiai őrzik, és ezáltal Tamásnak kárt okoznak jelenleg is, holott ők mindebben ártatlanok. 
Ezért az uralkodó utasítja az Vngh megyei comes-t v. vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy 
küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek 
jelentést. D. in Vyssegrad, 2. die Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
Á.: a 666. számú oklevélben. 
 
 
576. 1364. júl. 23. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Lyndua-i Miklós bán fiai: István és János mesterek 
nevében, hogy egy jobbágyukat 3 éve, a nov. 25. utáni csütörtökön (f. V. p. quind. Martini 
cuius nunc 3. preteriisset revolucio annualis) Baza-i Egyed előre megfontoltan megölte, a 
tetemét az éj csendjében egy árokban titokban eltemette, és elhíresztelte a jobbágy rokonainak, 
hogy az ad stipendium ment. A tetem ezen elrejtett helyen maradt egészen a köv. Húsvétig 
(oct. Passce inmediate sequentis), mikor is a jobbágy frater-ei és rokonai (a bán fiai jobbágyai) 
megtudván az igazságot, a tetem keresésére indulva azt megtalálták a mondott árokban, és 
amikor a temetőbe akarták vinnni, hogy eltemessék, Zayk-i Gál fia: Pasca (frater patruelis-ei, 
Pasca fiai: László és Jakab segítségével és tanácsából) e jobbágyok közül hetet súlyosan 
megsebesített, ruháikat, fegyvereiket és pénzüket elvéve félholtan ott hagyva őket, majd a 
bán fiai Oltharz-i viceofficialis-át: Pétert magához hívatta és karddal átszúrta, utóbb a bán 
fiai Chernefelde-i viceofficialis-át: Pált a Húsvét utáni 5. vasárnapot követő csütörtökön (f. 
V. p. diem Rogacionum) a jobbágyaival megölette, és számtalan más jogtalanságot is elkövetett 
gyakran és hatalmaskodva, holott per függőben közöttük. Ezért a király utasítja a vasvári 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Telekus-i Gergely fia: Petheu v. annak 
frater-e: György v. Toutfeu-i Lőrinc királyi ember tudja meg minderről az igazságot, majd 
a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, 2. die Marie Magdalene, a. d. 1364. 
 
Á.: a 627. számú oklevélben. 
K.: Z. VI. 9–10. (Á.-ban.) 
 
 
577. [1364.] júl. 23.  
Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
410. szám) kiküldték tanúságul subnotarius-ukat, az ifjú András mestert, akivel Heren-i 
András királyi ember júl. 12-én (f. VI. an. Margarete) a szomszédok jelenlétében Halyagus 
és Myle birtokokat valós határaik mentén bejárta, néhány határjelet megújítva, és Domokos 
fiainak: Benedeknek és Barnabásnak hagyta örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. 
Halyagus határai a királyi és káptalani ember elmondása szerint: [Garwashege hegy oldala]; 
[Zenthandreas birtokra vezető] közút; körtefa; ue. út a vlgo Berekenyefa nevű fáig, majd 
egy kő-határjelig egy tölgyfa alatt; [határjelnek hagyott] körtefa; kő-határjel; szántóföldek; 
közút, ami Zenthandreas-ról Torna felé megy; árok; rét; Rakatyas-nak nevezett berek; kő-
határjel egy kerek tó mellett; rét; Egrespatak nevű sáros hely; Holloufezek (dict.) rét végénél 
egy berekben emelt kő-határjel; Baranther (dict.) hely; kő-határjel a Boldua folyó mellett; e 
folyó medre; Bechenpataka, ahol Halyagus határai elválnak Zenthandreas birtokétól. A 
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Myle-t Rakou birtoktól elválasztó határok: hegy teteje; berek caput-ja, ahol egy ösvény 
mellett emelt kő-határjel van; berch; Sykethuelg (dict.) völgy; patak mellett kőrakás; hegy; 
Palusuelge nevű völgy; út; Mylepatak patak; Enickehege nevű magas hegy teteje; Hasag 
völgy; berch; a Zendereu birtokról Torna birtokra tartó út. D. 2. die Marie Magdalene, a. 
supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 97 974. (Tabula provincialis. Acta post advocatos 18. 15.) Hiányos (a kiegészítések 

az Á.-ból származnak). Hátlapján középkori kéztől latin és újkori kéztől magyar nyelvű 
tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 

Á.: I. Lajos király, 1365. febr. 6. Dl. 97 975. (Uo. 18. 15.) Eltérő névalakjai: Bereknyefa, 
Rakathyas, Egruspatak, Holloufezuk, Bechunpataka, Beerch, Sykethweulg, 
Palusweulge. 

 
 
578. 1364. júl. 24. 
A csanádi káptalan 1364. júl. 24-i (in vig. Jacobi, a. d. 1364.), [I.] Lajos királynak szóló 
jelentése szerint a birtokbejárást Bwbeck ~ Bwbek István országbíró a felek elfoglaltságai 
miatt júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) halasztotta, onnan pedig a király parancsából júl. 
8-ra (quind. Nat. Johannis Bapt.), azzal, hogy a káptalan tegyen jelentést a királynak szept. 
15-re (oct. Nat. virg glor.). Az országbíró kérésének megfelelően a káptalan kiküldte tanúságul 
Mátyás őrkanonokot Péter [aradi] és Miklós [csanádi] préposttal, [királyi emberekkel], 
akik júl. 8-án és az ezt követő napokon Rekas birtokra és tartozékaira mentek a szomszédok 
és a felek képviselői jelenlétében, majd a szomszédoktól, számos megyei nemestől és másoktól 
hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság nélkül (odio, favore et 
timore cuiuslibet partis procul abiectis) megtudták, hogy Rekas birtokot és tartozékait először 
mind [I.] Károly király, mind Lajos idején a birtok adományozásáig a mindenkori királyi 
officialis-ok birtokolták. Majd a királyi emberek Rekas birtokot és tartozékait a szomszédos 
birtokoktól elkülönítették, miként a királyi és káptalani emberek a káptalanhoz visszatérve 
azt elmondták és írásban bemutatták.   
 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 20. > I. Mátyás király, 1489. nov. 10. Dl. 

9117. (NRA. 922. 7.) 
2. Tá. 1. > Pozsonyi kápt., 1780. aug. 25. Ue. jelzet alatt. 

K.: Doc. Val. 134. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 303–305. (román fordítással) 
 
 
579. 1364. júl. 24. 
A csanádi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H; domino ipsorum naturali), hogy Bubeek 
István comes országbíró döntéshozó oklevelének megfelelően Péter aradi és Miklós csanádi 
préposttal, királyi emberekkel kiküldték tanúságul Mátyás őrkanonokot máj. 1-jén (oct. 
Georgii), majd ez júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.) és onnan júl. 8-ra (quind. eiusdem fe. 
Nat. Johannis) lett halasztva, amikor és az azt követő alkalmas napokon ők Ikus birtokra és 
annak tartozékaira mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, és a szomszédoktól, számos 
megyei nemestől és másoktól hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság 
nélkül (odio, favore et timore cuiuslibet partis procul abiectis) megtudták, hogy Ikus birtokot 
és tartozékait mind [I.] Károly király (H), mind Lajos idején a birtok adományozásáig a minden-
kori királyi officialis-ok, ezen föld bírói és honor-jának tartói birtokolták, majd a királyi em-
berek Ikus birtokot és tartozékait bejárva, új határjelek emelésével a királyi adománynak 
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megfelelően Szaniszlónak, Karapch-nak és frater-eiknek hagyták birtoklásra, Bekus fia: Jakab, 
a frater-ei és mások ellentmondása ellenére is. A határok, amikkel Ikus és tartozékai elkülönülnek 
a szomszédos birtokoktól, miként a királyi és káptalani emberek a káptalanhoz visszatérve 
ezt szóban elmondták és írásban bemutatták: Tuplafeu és Bosarfeu folyók caput-jánál újonnan 
emelt két föld-határjel, amik elkülönítik ezen FelIkus birtokot a Nodrag nevű királyi birtoktól 
és Gál fia: Lászlótól; Berch; ösvény mindkét oldalán újonnan emelt két határjel; ue. Berch-en 
2 határjel Karapch és frater-ei, ill. Gál fia: László között; Farkasfew és Kysbasarfew folyók 
caput-jai; völgy; Farkasfew és Kysbosarfew folyók; Galagnafeu és Farkaspataka folyók; ue. 
völgy; Berch, ahol az Ikusfew és Galadnapataka nevű folyók összeömlenek; Galadnapataka 
és Vechefeu folyók; ue. Berch; Kysuechefeu és Kysgaladnafeu folyók caput-jai; ue. Berch; 
wlgariter Teglauar nevű, az oláhok (Olachi) szerint Charamida nevű hely; Muchnapataka 
folyó caput-ja; Vechepataka; ue. Berch; ue. folyók között 2 határjel, amik elkülönítik 
Karapch-ot és frater-eit, ill. Gál fia: Lászlót; ezen Berch; Veche és Muchnuk nevű patakok; 
ezen Berch; ösvény mellett 2 határjel; patak caput-jánál 2 határjelet emeltek; ue. Berch-en át 
több határjelet is emeltek; 3 sarok-határjel, az egyik dél felől Gál fia: Lászlót, a másik nyugat 
felől Zeech-i Balázst, a harmadik észak felől Karapch-ot és frater-eit különíti el; völgynél 
egy nyíllövésnyi távolság v. kicsivel több; Bykuspataka patak oldalában 1 határjelet emeltek; 
ösvény, majd út mellett újonnan emelt határjel; a Bakcholk-ról Endreud-re tartó út mellett új 
határjelet helyeztek el, és amikor odébb határjeleket akartak emelni, Bekus fia: Jakab azt 
mondta, hogy Vechefeu-től és Endreudfeu-től mindezt tilalmazza, mivel a Vechefeu-től 
Bacholpataka-ig levő rész az övé és frater-eié, annak tulajdonában vannak, és a királyi és 
káptalani emberek belátására bízta, mit tesznek ez ügyben. Mindkét fél, ti. Karapch és frater-ei, 
ill. Jakab és frater-ei is nagy sokasággal jöttek, és bár Karapch-ék a sokaságukkal törvényesen 
és nem a peres ellenfél ellenében voltak jelen, de a királyi és káptalani embereknek nyilván-
valóvá vált, hogy Jakab és frater-ei viszont viszályt akarnak szítani, amit Jakab szóban is 
kifejezett, mondván, hogy ha 100 határjelet v. többet is emelnek, azt sem engedi. Ezért, nehogy 
a felek között mindez tovább fajuljon, a királyi és káptalani emberek a határjelek emelésére 
tovább nem mertek menni, mert bár őket Chura-i Balázs és Bench János a birtokaikra és 
fejükre biztosították, hogy ne féljenek továbbhaladni, de ők magukban felmérve, hogy e 2 
ember a sokaság ellen őket nem tudja megvédeni, önmagukat féltve így sem mertek tovább-
menni. Azonban aszerint, ahogy e föld régi határait fel tudták ismerni – Bacholchapataka; 
mondott völgy; Endreudpataka; régi közút, ami Erdély felé megy, átkel Bekus fiai 
Kysendreud és Feleste nevű birtokain és eléri Balog (Claudus) István határait – e földet a 
Bacholchapataka-tól Balog István határaiig a királyi emberek iktatták Karapch-nak és frater-
einek. Megtudták, hogy ezen földet a király mindenkori officialis-ai használták, a szántóföl-
deket, erdőket és berkeket közösen Bekus-sal és a fiaival, de a disznók vámját és az erdő más 
hasznait és terméseit a királyi officialis-ok szedték be, jóllehet Bekus e földet a sajátjának 
nevezte. Ezután, amikor Balog István határaihoz akartak menni, kérdésükre, miszerint István 
engedi-e, hogy a saját birtokai és a FelIkus közötti határokat bejárják és határjeleket emeljenek, 
István nemmel felelt, és mivel ő is Bekus fiai társaságában volt, ezért, nehogy a felek közt 
viszály törjön ki, a királyi és káptalani emberek személyét pedig veszély érje, ők nem mertek 
tovább haladni. Mindazonáltal az alábbi határokkal Istvántól elkülönülő földet – hely, ahol 
véget érnek Bekus fiai határai; nagy út; OlIkus falun innen a Temes folyó; hely, ahol az 
Ikuspataka a Temes folyóba ömlik; Ikuspataka folyó; Rugusnapataka; Zaad falu határai – 
iktatták Karapch-nak és frater-einek. D. in vig. Jacobi, a. d. 1364. 
 
Á.: Szécsi Miklós országbíró, 1371. jún. 20. Dl. 5782. (NRA. 1510. 20.) 
K.: Krassó III. 108–113. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 295–303. (román fordítással) 
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580. [1364.] júl. 24. 
Velence az Istria-i kapitányainak, potestas-ainak és comes-einek: Velence a György 
comes-nek adott megbízást ésszerű okokból visszavonja. A címzettek a rájuk bízott helyet 
jól őrizzék. D. die XXIV. Jul., ind. 2. [1364.] 
 
K.: Ljubić IV. 73. (Secreta consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján.) 
 
 
581. 1364. júl. 25. Gerencsér 
[I.] Lajos király (H) István zágrábi püspöknek, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriu-
sának: eljutottak hozzá a szlavóniai nemesek és városbeliek panaszai, miszerint számukra szerfelett 
ártalmas azon új pénz, amit a vikárius Szlavóniában szándékozik forgalomba hozni, sőt annak 
kibocsátásából az ország minden lakosának elviselhetetlen kár és nem kis felfordulás származhat. 
Ezért a király utasítja a vikáriust, hogy (ha tudja) e nemesekkel és városiakkal együtt rendezze 
el, hogy e pénz Szlavóniában annak lakosai hasznára legyen forgalomban a vikárius szándéka 
szerint; különben úgy rendelkezzen a vikárius, hogy e pénz se nekik, se a királynak ne okozzon 
kárt. Ha ezek közül egyiket sem tudja megtenni, akkor írjon a királynak, hogy ő fontolja meg, 
mi a teendő. D. in villa Gerencher, in fe. Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: AHA. Diplomata latina 5. 48. (Df. 230 493.) Előlapja alján pecsét nyoma. 
K.: Smič. XIII. 384; Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 231. 
R.: Huszár L., LK. 1971–1972. 48. (Truhelka 139–140. alapján.) 
 
 
582. 1364. júl. 25. Mezősomlyó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a [Krassó megyei] nemesek és más 
helyzetű és állapotú emberek közösségének júl. 22-én (f. II. an. Jacobi) Mezewsomlyo 
város mellett tartott közgyűlésén Zlawotynch-i György fia János fiai: Miklós, János és 
András tiltakoztak, hogy Máté fiai: Sulyuk (dict.) István, János, Tamás és Demeter, 
Komyan-i kenézek folyamatosan használnak és a hozzájuk tartozókkal használtatnak egy 
földrészt, amit a Wrwystapataka patak különít el Zlawotynch nevű birtokuktól. Ezért János 
fiai tilalmazták Máté fiait e földrész további használatától és termései elvételétől. D. 4. die 
congregacionis nostre memorate, in loco annotato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 037. (Kállay cs. lt. 1300. 1463.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Zlawatynch névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
K.: Krassó III. 65–66; Densuşianu I/2. 88–89; Doc. Rom. Hist. XII. 305–306. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 135. szám; Kállay 1516. szám. 
 
 
583. 1364. júl. 26. Gerencsér 
[I.] Lajos királynak (H) Korogh-i Philpus fia: László mester, a királyi aula lovagja előadta 
hű szolgálatait és a Wolkow megyei Kaporna birtokot kérte magának örökadományul, 
állítva, hogy az királyi birtok és az uralkodó adományozási jogköréhez tartozik. Lajos, aki 
hívei szolgálatait és hűségét a kegyesség lelkületével kell megítélje, felidézve László 
érdemeit, amiket az uralkodó és az ország feladataiban a királyi honor növekedése érdekében 
vére hullásával teljesített, nem kímélve magát, embereit és költségeit, ezen szolgálatai 
viszonzásául (bár sokkal többet érdemelne) Kaporna birtokot és tartozékait régi határai 
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alatt, azon a jogon, hogy adományozási jogköréhez tartozik, a király Lászlónak és örököseinek 
(valamint azon frater-einek, akiket László e birtokban részeltetni akar, v. akiknek azt életében 
v. holtában hagyja) adományozza királyi új adomány címén, mások jogait nem érintve. Ha 
jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. in villa 
Gerencher, 2. die Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5332. (NRA. 442. 30.) Előlapja tetején: relacio domini Ladizlai ducis Opuliensis, alján 

vörös viaszú pecsét töredékei alatt ugyanez. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
 
 
584. 1364. júl. 26. Gerencsér, a király vadászóhelye 
[I.] Lajos király (H) István nyitrai püspöknek: tájékozatta őt Philpus fia: László mester, a 
királyi aula lovagja, miszerint a pécsi káptalan megtagadta, hogy kiadja neki az egyrészről 
a felperes Baudo Cornuti testvér Aurana-i perjel, másrészről a László és frater-ei közötti 
egyezségleveleket és a birtokai határait tartalmazó okleveleket, amik István püspök 
registrum-ában szerepelnek. Mivel a püspök a király speciális megbízásából és általános 
parancsából volt kiküldve a felek birtokainak bejárására és határjeleik emelésére, ezért 
utasítja a püspököt, hogy haladéktalanul menjen személyesen a káptalanhoz, és registrum-ának 
megfelelően a káptalan okleveleit a felek (István püspök által elkülönített) birtokrészei 
ügyében egyenként adassa ki, és ezeket Lászlónak adja át. A király meghagyja a káptalannak, 
hogy a püspök beszámolójának (relacio) megfelelően ezen okleveleket Lászlónak bocsássák 
ki. D. in villa Gerenchar, in loco venacionis nostre, 2. die Jacobi, a. d. 1364. 
 
Á.: a 618. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 390–391. 
 
 
585. 1364. júl. 26. Mezősomlyó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Krassou megyei nemesek közösségének 
júl. 22-én (f. II. an. Jacobi) Mezeusomlov város mellett tartott közgyűlésén Farkasfalua-i 
Bertalan fia: Petheu elmondta, hogy Simon fia Miklós leánya, ezen Bertalan fia Farkas 
felesége: Klára nemes asszony Farkas halála után, amikor Petheu nem volt otthon, az összes 
javakat – 4 jó lovat, 6 ökröt, 4 tehenet, 60 juhot és 40 kocát, továbbá a ház értékeit 
(clenodia), anyja egy ládáját (scrinium) és ágyneműit (lectisternia), amik apjától, anyjától 
és Farkastól maradtak fenn – Miklós fia: Miklós Teyed nevű birtokára vitte, és ott a római 
jog szerint (lege romana) feleségül ment Miklós fia Balázs fia: Jánoshoz, ezenfelül elvitte 
Farkas 33 márkáját is, amiket ő a pere viselésére őrzött, és így összesen 60 márka kárt 
okozott. Erre Bayton-i András fia: Tompa a nádor ügyvédvalló levelével Klárát ártatlannak 
mondta mindebben. Mivel Petheu a vádját nem oklevéllel nyilvánította ki, és a nádor kérdésére 
ezt nem vállalta a jövőben sem, ezért a nádor meghagyta, hogy Klára okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) a Gay falubeli Boldogságos Szűz-egyházban a Tytul-i káptalan általa odavezetett 
tanúsága jelenlétében (akinek kiküldésére a nádor jelen oklevelével kéri a káptalant) egymaga 
tegyen esküt arról, hogy Petheu vádjában ártatlan, majd a felek a káptalan jelentését nov. 
18-án (oct. Martini) vigyék el a nádornak. D. 5. [alatta lehúzva: 4.] die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 038. (Kállay cs. lt. 1300. 1411.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
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K.: Krassó III. 66–67; Doc. Rom. Hist. XII. 306–307. (román fordítással) 
R.: Kállay 1517. szám. 
 
 
586. [1364.] júl. 26. 
A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a 
Zabonya fiai: János és László mesterek érdekében kiadott parancslevelének megfelelően (l. 
567. szám) kiküldték tanúságul Bálint testvér papot, akivel Kis (Parvus) Iwan királyi ember 
júl. 25-én (in die Jacobi) és júl. 26-án (in die Anne) a Bors megyei Nogendred, Ond, Peel, 
Sary és Kysmalanyan birtokokat a szomszédok jelenlétében királyi adomány címén iktatta 
János és László mestereknek, valamint fiaiknak az ország jogának és szokásának, továbbá 
a király adományának megfelelően, nem lévén ellentmondó. D. in fe Anne, a. d. superius 
expresso. [1364.] 
 
Á.: az 1001. számú oklevélben.  
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 136–137. 
 
 
587. 1364. júl. 26. 
A pozsonyi káptalan tudatja, hogy Verkene-i Zolad fia: néhai Péter a szükségeitől sújtva a 
Verkene-n levő birtokrészét a káptalan nyílt oklevele szerint az abban szereplő feltételekkel 
Marcholph fia: Péternek 5 márka bécsi dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) 
elzálogosította használatra. Most pedig Verkenye-i Lőrinc fia: András azt állítva, hogy a 
birtokrész kiváltása jog szerint őt illeti, júl. 25-én (in fe. Jacobi) kifizetett 5 márka dénárt a 
káptalan előtt ezen Péter fia: János pozsonyi polgárnak, aki így a birtokrészt Andrásnak 
visszaadta, érvénytelenítve az apja: Péter v. az ő által a birtokrészről kiadatott és esetleg 
csalárdul megtartott okleveleket. D. 2. die Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa 204. (Df. 238 824.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
587a. [1364.] júl. 27. [Gerencsér, a király va]dászóhelye 
[I.] L[ajos király] (H) a Lelez-i konventnek: …… Woswar-i Pál fia [Ta]más [fia: Miklós], 
királyi al[-pohárnokmester] előadva hű [szolgálatait], a Zabouch megyei [Rad és 
Harummeger] nevű földeket kérte [adományul] magának és fivérének: [Jánosnak], állítva, 
hogy ezek [condicionarius várnépeké] és a királyi adományozási jogkörhöz tartoznak. Mivel 
az uralkodó nincs tisztában e földek minőségével, mennyiségével [és hogy valóban 
adományozásához tartoznak-e], utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
[Medue fia:] János v. Mihály ……. v. Woya-i Ábrahám v. Buken-i Miklós fia: János királyi 
ember a szomszédok jelenlétében Rad és Harummeger birtokokat a tartozékaikkal együtt, 
régi határaiknak megfelelően iktassa örök birtoklásra Tamás fiainak: Miklósnak és Jánosnak 
királyi új adomány címén, azon a jogon, hogy a [királyi] adományozási jogkörhöz [tartoznak], 
ha nincs ellentmondás. Az [esetleges] ellentmondókat [idézze meg] Tamás fiai ellenében a 
királyi jelenlét elé, majd  konvent tegyen jelentést az uralkodónak. [D. in Gerencher, nostro 
ve]nacionis loco, die 3. Jacobi, a. [d. 1364.] 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Introductoriae V. 235. (Df. 212 539.) Erősen hiányos. 

Hátlapján zárópecsét és visszazáró pecsét nyoma. 
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Megj.: Az oklevél (amit OL-adatbázis 1350–1369. júl. 27. közé keltez) 1364-re való meg-
találását és beazonosítását (amit igazol pl. a 706. számú oklevél is) C. Tóth Norbertnek 
köszönhetem.  

 
 
588. 1364. júl. 27. Mezősomlyó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Crassow megyei nemesek közössé-
gének júl. 22-én (f. II. an. Jacobi) Mezevsomlyo város mellett tartott közgyűlésén Remete-i 
Pál fia: Péter mester előadta, hogy elzálogosított egy 10 márka finom ezüstért vásárolt 
főkötőt és egy övet Chernech-i Gergelynek 3 márkáért, de bármikor is ki akarta ezeket 
váltani a mondott összegért Gergelytől, ő sosem adta neki vissza, ezért most annak fiától: 
Jánostól akarja ezeket visszaszerezni. Erre Gergely fia: János azt felelte, hogy a főkötő és 
az öv nála vannak zálogban, de ezeket nem most, hanem a nádor által kijelölendő későbbi 
időpontban adja vissza Péternek a mondott összegért a nádor előtt, aki ezért meghagyta, 
hogy az Arad megyei nemesek közösségének legközelebb tartandó közgyűlésén János a 
főkötőt és az övet mutassa be neki, ami után döntést hoz a felek között. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 039. (Kállay cs. lt. 1300. 1452.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: reus non venit. Sol. sex. 
K.: Krassó III. 67–68; Doc. Rom. Hist. XII. 308–309. (román fordítással) 
R.: Kállay 1518. szám. 
 
 
589. 1364. júl. 27. Jásd 
Bubeek István comes országbíró tudatja, hogy a veszprémi káptalant Echir-i Benedek fia: 
István és más ottaniak ellenében Echir birtok ügyében megbírságolta, de a káptalan kérésére 
e bírságok (birsagia) kétharmadát, 50 márkát a káptalannak elengedi, azonban úgy, hogy a 
káptalan a Kaluz-i, Belberin-i és Nirmal-i jövedelem-negyedeit (proventus quartales) az 
oklevelével 2 évre át kell az országbírónak engedje. D. in Jast, 3. die Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Kálozd 7. (Df. 200 966.) 

Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
R.: Veszpr. reg. 571. szám. 
 
 
590. 1364. júl. 27. Kapos 
Nogmihal-i Lőrinc fia: György mester (Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vngh-i comes-ek 
vicecomes-e) és a szolgabírók előtt Chazloch-i László fia: János tiltakozott, hogy Geyeuch 
nevű birtoka terméseit és hasznait Zerethua-i Fülöp fia: István és fiai: Tamás, Jakab, Miklós 
és László hatalmaskodva használják, ezért őket ettől tilalmazta. D. in Kapos, sab. p. Jacobi, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 040. (Kállay cs. lt. 1300. 1436.) Papír. Hátlapján azonos (Chazlouch névalakkal) 

és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredéke, kettőnek körvonala. 
R.: Kállay 1519. szám. 
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591. 1364. júl. 27.  
Az egri káptalannak Erdeuteluk-i Vörös (Rufus) Lachk fia: Lachk, Wysunta-i Imre fia: 
István famulus-a és képviselője bemutatta [I.] Lajos király (H) 1351. dec. 14-én kiadott 
nyílt oklevelét, amit kérésére (mivel azt ura: István az ellenségeitől való félelme és az utak 
veszélyei miatt eredetiben nem meri magával vinni), a káptalan nyílt oklevelében átír István 
számára. D. sab. p. Jacobi, a. d. 1364. 
 
Á.: Garai László nádor, 1448. febr. 15. Dl. 71 978. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 36. 1. 1.) 
 
 
592. 1364. júl. 28. Mezősomlyó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a [Krassó megyei] nemesek és bármely 
más helyzetű és állapotú emberek közösségének júl. 22-én (f. II. an. Jacobi) 
Mezewsomlyow város mellett tartott közgyűlésén Zlauotynch-i János fia: Torma (dict.) 
András elmondta, hogy négy évvel azelőtt, Jakab ünnepe utáni pénteken (f. VI. p. Jacobi 
cuius nunc 4. proxime preterisset revolucio annualis) Máté (Mathyus) fia: Demeter, 
Komyan-i kenéz előre megfontoltan a cinkosaival az ő Zlauotynch nevű birtokára ment 
hatalmaskodva, őt meg akarta ölni és egy 40 forintot érő lovát nyíllövéssel elpusztította. 
Demeter nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, holott András a közgyűlés 
törvényes napjain át várta, ezért a nádor Demetert bírságban marasztalja el, ha magát nem 
tudja ésszerűen kimenteni. D. 7. die congregacionis nostre memorate, in loco antedicto, a. 
d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 041. (Kállay cs. lt. 1300. 1462.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint pecsét körvonala. 
K.: Krassó III. 68–69; Densuşianu I/2. 89; Doc. Rom. Hist. XII. 309–310. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 136. szám; Kállay 1520. szám. 
 
 
593. 1364. júl. 28. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelentek egyrészről Simon 
fia: Jakab, Mihály fia: Péter, Miklós fiai: István és Mihály, Kysazar-i nemesek a maguk, 
Lőrinc nevében pedig ezen Péter és Jakab (akinek büntetését saját terhükre vállalták, ha 
ezen megegyezésnek v. oklevélnek ellenszegülne), másrészről Nogazor-i János fiai: László 
és András, és megvallották, hogy Kysazor és Nogazor nevű birtokaikat új határjelek emelésével 
v. a régiek megújításával egymástól elkülönítették. A határjelek helyei: út mellett egy hegy 
lejtőjén Scynye falu felé egy nagy erdőben bükkfák; Berc; ezen út Nogazor falu felé; 
völgy; Casynfeu patak, ahol körtefák vannak; ue. patak egy helyig, ubi salit versus 
orientem signi solis in leone existentis; körte- és tölgyfák; kő-határjel. A mondott 
Kachunfeu helytől kezdve az erdőt nyugat felé közös használatra hagyták, kelet felé pedig 
Jakab használja teljesen; egy utat közös átkelésre hagytak. D. 4. die Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 5334. (NRA. 1018. 18.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 

körvonala. 
2. Dl. 69 688. (Kende cs. lt. 38.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pe-
csét körvonala. Eltérő névalakjai: Casinfeu, Kachonfev. 

Á.: Leleszi konvent, 1436. aug. 2. Dl. 69 813. (Uo. 173.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Nogazar, Bercz. 
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594. 1364. júl. 29. 
A pozsonyi káptalan előtt Nogmarton-i Simon fia Lőrinc fia: Miklós mester megvallotta, 
hogy a Győr megyei Kezeu nevű birtokát minden tartozékkal (telkek, kegyúri jog, művelt 
és nem művelt szántóföldek, mezők, hegyek, szőlők, erdők, rétek, kaszálók, berkek, 
……… malmok, malomhelyek, állóvizek, halászóhelyek…….) István zágrábi püspöknek, 
egész Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusának …….. márka dénárért (minden 
márkát 4 forinttal számolva) ….. eladta örök birtoklásra …. ráruházva annak jogát és tulajdonát 
…… ígérve, hogy az eladással sem bíróságon v. azon kívül, sem nyíltan v. titokban nem 
száll szembe ……. ő és leszármazottai a püspököt és utódait a birtok békés [tulajdonában] 
megőrzik ….. annak kapcsán szavatolják és megvédik ….. Miklós a mostani és leendő fiait 
és leányait ….. miután a törvényes [kort] elérik, a király v. más autentikus személyek (ti. 
káptalan v. konvent) elé állítja, ha erre a püspök v. utódai felkérik, és eléri, hogy fiai és 
leányai az eladást megerősítsék és elfogadják. Ha Miklós v. leszármazottai a birtok és tartozékai 
tulajdonában nem akarnák v. nem tudnák megvédeni a püspököt és utódait, akkor ellenükben 
a mondott 100 márka dénár büntetése sújtsa őket, amit a per kezdete előtt kell kifizessenek 
nekik. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Miklósnak. 
D. f. II. p. Jacobi, a. d.  1364. Arenga. 
 
E.: Dl. 5335. (NRA. 953. 6.) Foltos. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét és zöld-lila fonata. 
Á.: Albert helytartó, 1771. márc. 25. Ue. jelzet alatt, a már foltos oklevelet átírva. 
 
 
595. 1364. júl. 29. Csázma 
István zágrábi püspök kinyilvánítja, hogy bizonyos káptalanok és konventek vezetői 
(locorum collegiatorum et conventualium rectores) és tagjai, nem tudván féket vetni kapzsi-
ságukra és kezeiket az ajándékról (munus) levenni, újabban pecsétjeiket (amikkel az ország 
jogait oltalmazni szokás) elvesztik (ammitterent), és mind a saját, mind egyházuk hírnevén 
foltot ejtenek. A püspök zágrábi egyházát rendben és biztonságban akarván tudni, hogy 
annak és szolgálóinak (minister) semmi sem tudjon kárt okozni, érett megfontolásból elren-
deli, hogy amikor az országlakosok ügyeinek végrehajtására, amit közhitelű eljárásnak 
(fideidignitas) hívnak, a káptalanja tagjait a király és a királyné, az ország- és udvarbíró 
(iudex curie eorum), a nádor, a szlavón bán, v. Magyaro. és Szlavónia (regnum Sclauonie) 
más jogszolgáltatói nunciusok v. levelek révén felkérik, az ilyen feladatokra a zágrábi egyház 
kanonokai v. prebendarius-ai közül olyanokat küldjenek, akik jó hírűek, tiszta lelkiismeretűek, 
erkölcsösek, és akikkel szemben semmiféle gyanú nem merült fel. Ők, mielőtt a feladat 
elvégzésének terhét elfogadják, megérintve az evangéliumokat tegyenek esküt Isten szentjeire, 
hogy az igazság útjáról nem térnek le sem anyagiakért, sem elfogultságból (nec prece nec 
precio, nec odio nec favore), hanem a rájuk bízottakat mesterkedés (machinacio mali) nélkül 
elvégzik, semmit olyat nem kérnek v. fogadnak el a pereskedőktől, ami panaszt v. felzúdulást 
szítana, és csak azt fogadják el, amit nekik felajánlanak. Abban az esetben, amikor munkájukat 
talán nem megfelelően viszonozzák, a káptalan tagjai taksálják meg, mennyit jár a pecsételésért, 
figyelembe véve a munka és az ügy milyenségét. Az így megkapott pénzt (kifizetve előbb 
az azok munkájáért járó díjazást, akik e feladatokat elvégzik; ezt a püspök a káptalan tagjai 
rendelkezésére hagyja) teljesen a káptalan közösségének hasznára fordítsák, egy erre alkalmas, 
a káptalan pecsétjével ellátott ládában tartsák, majd onnan kiszedve a zágrábi egyház 
kanonokai között egyenlően osszák fel, kivéve azokat, akik nem vették fel a szent rendeket 
és akik ezen egyházon kívül laknak ésszerű ok nélkül. Elrendeli továbbá egyháza régi írásokba 
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foglalt szokására ügyelve, hogy olyan kanonokokat ne engedjenek a káptalan tanácsába, 
akik nem vették fel a szent rendeket, és ők a káptalan v. mások jogait érintő oklevelek 
pecsételésekor v. olvasásakor sem lehetnek jelen, az efféle oklevelekből befolyó bevételeket 
sem kaphatják meg, így őket a püspök rendes hatáskörrel a káptalan tanácsától, a közhitelű 
eljárások és az ezekről szóló oklevelek kibocsátásának bevételeitől megfosztja jelen oklevelével. 
Elrendeli kiközösítés büntetése alatt az egyházában most és a jövőben méltóságokat 
(dignitas, personatus, officium) és javadalmakat viselőknek: tegyenek esküt a szentekre, 
hogy ezen rendelkezést örökre érvényesnek fogadják el és teljességgel megtartják, ellenkezés 
és csalárdság nélkül. Az őrkanonok jelen rendelkezést jól őrizze meg a zágrábi egyház 
többi statutum-ai között, hogy ha a szent rendeket fel nem vett személyek befurakodni 
merészelnének, a káptalan tagjai őket jelen rendelkezés erejével kiközösítés büntetése alatt 
mindig el tudják mozdítani. Erről titkos gyűrűspecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. 
Chasme, in fe. Deposicionis Ladizlai, a. d. 1364. Arenga. 
 
Reg.: HDA. Zágrábi kápt. lt. Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensis. 831. 287–289. 

(Df. 291 740.) 
K.: Katona, Hist. crit. X. 344–348; F. IX/3. 443–446; Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 231–233. 

(júl. 30-i dátummal); Smič. XIII. 384–386. (júl. 27-i dátummal) 
 
 
596. 1364. júl. 30. Mezősomlyó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Crassou megyei nemesek közösségének 
júl. 22-én (f. II. an. Jacobi) Mezeusomlyo város mellett tartott közgyűléséről Heym fia Pál 
fia: Péter mester kérésére Bechey-i Mihály királyi emberrel és László pappal, a fehérvári 
káptalan tanúságával kiküldte emberét: Tamást, akik visszatérve elmondták, hogy júl. 28-án 
(7. die congregacionis nostre) Kuesd birtokra mentek, ahol látták a Narrad folyón a malmot 
lerombolva, Kuesd falu officialis-át 2, falunagyát v. kenézét pedig 1 nyíllövéssel súlyosan 
megsebesítve, majd mindenkitől tudakolózva megtudták, hogy mindezt Tamás kalocsai 
érsek Halmas-i officialis-a: László és Halmas falu jobbágyai követték el hatalmaskodva. D. 
9. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 583. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékei. 
K.: Doc. Val. 137. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 310–311. (román fordítással) 
 
 
597. 1364. júl. 30. Kolozsvár 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi káptalannak: mivel Nymigie-i Gyeleth fia: 
László mester, a fiai és generacio-i a Belső-Szolnok (Zonuk Interior) megyei Berethe, 
Zekerberethe és Egrus birtokok tulajdonába a jog rendje szerint be akarnak menni, ezért 
kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Moch-i Péter, a vajdai kúriából speciálisan 
kiküldött vajdai ember a szomszédok összehívásával e birtokokat régi határaik alatt a vajda 
nyílt oklevelének megfelelően hagyja nekik birtoklásra, a Bethlem-i és Almakerek-i nemesek 
tilalmazása ellenére is, ha pedig mások mondanak ellent, őket idézze a vajda elé, majd a 
káptalan tegyen jelentést aug. 22-re (ad oct. Ass. virg. glor.) a vajdának v. alvajdájának. D. 
in civitate Clusuar, f. III. p. Jacobi, a. d. 1364. 
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Á. 1-2.: a 725. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakja: Zunuk. 
K.: Teleki I. 137. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 311–312. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 306. szám. 
 
 
598. [1364.] júl. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 405. szám) kiküldték tanúságul karpapjukat: Lőrincet, akivel Aranyaz-i 
Hank királyi ember júl. 18-án (f. V. an. Jacobi) Scepus megyében nemesektől és nem 
nemesektől, főleg Gerdrud asszony és Miklós mester szomszédaitól és (vér)rokonaitól 
megtudta, hogy Gerdrud asszony Leuche-i Gublin comes leánya és ezen Miklós mester 
nagyanyja (ava) volt. D. 6. die Jacobi, a. d. prenotato. [1364.]  
 
E.: Dl. 60 301. (Máriássy cs. lt. Vegyes 156.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(… pro magistro Nicolao filio Johannis condam scriptoris de Leuche canonico ecclesie 
Strigoniensis …), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
  
599. [1364.] júl. 30. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje előtt egyrészről Harabo-i János fia: Fülöp, 
másrészről Pomlen-i Lőrinc fia: András (a maga és fivérei: Miklós, Anda és Benedek nevében 
a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy Vilmos, [I.] Lajos király (H) 
kápolnaispánja és titkos kancellárja 1363. okt. 6-i, András által a konventnek bemutatott 
nyílt kötelezvénylevele alapján (l. Anjou-oklt. XLVII. 484. szám) András pert akart indítani 
Fülöp ellen Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája jelen év jún. 17-én (f. II. an. Nat. Johannis 
Bapt.) Nyitra város mellett a Nyitra és Trynchin megyei nemeseknek tartott közgyűlésén, ezért 
Fülöp a kápolnaispán oklevelében foglalt saját kötelezettségének: a hatalombajban való elbu-
kásnak (succubitus duelli facti potencialis) megfelelően a mondott [leány]negyedet Lőrinc ezen 
fiainak átadta örök birtoklásra. D. f. III. p. Jacobi, a. d. ut supra. [!] [1364.] 
 
E.: Dl. 5251. (NRA. 1598. 23.) Hátlapján pecsét körvonala. 
Á.: Zobori konvent, 1380. ápr. 24. Dl. 42 153. (Múz. Ta. Jankovich.) Eltérő névalakja: Trinchin. 
 
 
600. 1364. júl. 31.  
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt Isyp fia: Miklós, Hetus-i Gebech fia: 
Domokos famulus-a Anych nemes asszony (Domokos felesége, Bw-i Trepk fia István 
mester leánya) nevében a konvent ügyvédvalló levelével, valamint maga Domokos (a fia: 
Lőrinc és leánya: Erzsébet nevében, akik terhét és büntetését magára vállalta az ügyben) 
megvallották, hogy Anych a Symig megyei Myclosy birtokon levő teljes részét, amit neki 
anyja a konvent nyílt levelével átadott, minden tartozékkal a rokonainak, Darow-i István 
fiainak: Miklós és Péter mestereknek (el)adta mind rokoni szeretetből, mind 15 márka 
dénárért, amiként Myclosy birtok [IV.] Béla király privilégiumának megfelelően István 
fiaié. Anych a frater-eivel, Domokos pedig a fiával és leányával szemben a birtokrész 
ügyében István fiait és örököseiket szavatolja és annak békés tulajdonában megőrzi. D. f. 
IV. an. ad vincula Petri, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5336. (NRA. 558. 26.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
valamint pecsét töredékes nyoma. 

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 30.  
 
 
601. [1364.] júl. 31. Avignon 
[V.] Orbán pápa kéri [I.] Lajos királyt (V), hogy a kiskorú (pupillus) Duracium-i Károly 
felé a vérrokonságuk, a kellő kegyesség, valamint a pápa és az apostoli szék iránti tisztelet 
miatt legyen kedvezéssel. D. Avinione, II. Kal. Aug., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 619; Theiner II. 62. (Reg. Urbani V. Anno II. secr. fol. 283. 

alapján.)  
 
 
602. 1364. aug. 1.  
A Clusmonostra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje előtt megjelentek egyrészről 
István és György, Budatelke-i ~ Buda-i nemesek, másrészről szentegyedi (S. Egidius) Wos 
(dict.) Miklós fia: István a maga és fivére (frater uterinus): Pál nevében a konvent ügyvéd-
valló levelével, és megvallották, hogy György mind a Clus megyei Dyos és 
Bolugianustelke nevű birtokokkal való szomszédság okán, mind a Mihály és Mannus néhai 
Kalian-i nemesekkel való nemzetségi vérrokonság (linea generacionis et consanguineitatis) 
miatt szentegyedi Wos (dict.) Miklós fiait: Istvánt és Pált Dyos és Balugianustelke birtokok 
elfoglalása ügyében Péter alvajda elé perbe vonta, ami hosszasan húzódott és időpontról 
időpontra lett halasztva. Majd Buda-i György, miután az ország szokásának megfelelően 
az alvajda embere a konvent tanúsága jelenlétében Gyos birtokot 29 márkára, a 
Bolugianustelke nevű lakatlan földet pedig 3 márkára (marca regni) becsülte, ezeket Wos 
(dict.) Miklós fiaitól a jog rendje szerint magának ki akarta váltani (redimere). Végül a 
felek a konvent előtt az ügyben fogott bírók révén úgy egyeztek meg, hogy István és 
György ezen birtokok felét minden tartozékkal Miklós fiainak: Istvánnak és Pálnak hagyták 
örök birtoklásra, nem érintve más jogát, a birtokok másik fele pedig nekik maradt; viszon-
zásul Miklós fiai az összesen 32 márkát elengedték Istvánnak és Györgynek. Miklós fiai a 
Dyos és Bolugianustelke birtokok elfoglalása ügyében kiadott privilegiális oklevelüknek 
megfelelően e birtokfelek okán bárki ellenében szavatolják Istvánt és Györgyöt, akik pedig 
a szomszédaik ellenében Miklós fiait e birtokfelek tulajdonában megvédik. Erről a felek 
kérésére a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. Jacobi, 
a. d. 1364. Arenga. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wass cs. lt. 2. 2. (Df. 252 709.) Függőpecsét fonata. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. 
K.: HOkl. 271–272; Doc. Rom. Hist. XII. 312–314. (román fordítással) 
R.: Wass 132. szám; Erdélyi Okm. IV. 307. szám. 
 
 
603. 1364. aug. 3. 
A vasvári káptalan előtt Aracha-i János fia: Miklós (Chorna-i Lőrinc fiai: István zágrábi 
püspök és János mester nevében) tilalmazott mindenkit, főleg Kuchk-i Dénes fiait, 
Karmach-i Chuka fia: Jánost és ezen Chuka fia Leukus fiait Karachfalua birtokrész elfoglalva 
tartásától, termései és hasznai erőszakos elvételétől. D. sab. p. oct. Jacobi, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5337. (NRA. 21. 18.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét töredékei. 

 
 
604. [1364. aug. 3.] 
Velence utasítja Istria-i kapitányát, hogy menjen Zenggbe (Segnia) hajóval, szállítsa át a 
Magyaro.-ról (H) visszatérő kancellárt, és vigye őt kíséretével Velencébe. Ha a kancellár 
még nem ért Zenggbe, várja meg őt.  
 
K.: Ljubić IV. 73. (Secreta consilii rogatorum c. velencei államkönyv alapján, e dátummal.) 
 
 
605. [1364.] aug. 4. 
Az egri káptalan előtt egyrészről Bulch-i Dénes fia Domokos fia: Zudar (dict.) Péter királyi 
pohárnokmester, a maga és fivérei: István, Simon, Mihály, György, János és Imre nevében, 
másrészről Paly-i Mihály fiai: Péter, György és Miklós bemutatták Vilmos pécsi püspök, 
királyi kápolnaispán és titkos kancellár nyílt oklevelét (l. 398. szám), majd Péter mester és 
Mihály fiai Banhaza birtokot és a Paly-n levő birtokrészeket a mondott oklevélnek és vállalá-
suknak megfelelően örökre elcserélték, kölcsönösen szavatosságot vállalva egymás és örö-
köseik felé. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki 
Demeter prépost, István olvasó-, György éneklő-, László őrkanonok, Domokos Borsua-i, 
Miklós Zemplyn-i, János borsodi, Miklós Wngh-i, Benedek pankotai, Miklós patai, Péter 
Zabouch-i, Mihály Tarcha-i, Illés Heues-i főesperes jelenlétében. D. 4. die oct. [Jacobi] 
predict., a. supradicto [1364.], amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
 
E.: Dl. 5319. (NRA. 1539. 71.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés. Alul 

chirographált (ABC). Függőpecsét vörös fonata. 
 
 
606. [1364.] aug. 4. 
Az egri káptalan előtt egyrészről Bu[lch]-i Dénes fia Domokos fia: Zudar (dict.) Péter királyi 
pohárnokmester [a maga és] fivérei: István, Simon, Mihály, György, János és Imre (dicti 
Zudar) nevében, másrészről Endus-i Magyar (dict.) Dénes fiai: László és Dénes bemutatták 
Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár nyílt oklevelét (l. 399. szám), 
majd Dénes fiai a Zathmar megyei, 300 márkáért eladott Paly birtokot Domokos fiainak 
iktatták, átörökítették és a mondott megállapodást megerősítették. Erről a káptalan függő-
pecsétjével ellátott, chirographált oklevelet bocsát ki Demeter prépost, István olvasó-, 
György éneklő-, László őrkanonok, Domokos Borsua-i, Miklós Zemplyn-i, János borsodi, 
Miklós Wngh-i, Benedek pankotai, Miklós patai, Péter Zabouch-i, Mihály Tarcha-i, Illés 
Heues-i főesperes jelenlétében. D. 4. die oct. [Jacobi] predict., a. supradicto [1364.], amikor 
[I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Tamás kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
 
E.: Dl. 71 873. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 30. 1. 1.) Felül hiányos. Hátlapján középkori és 

újkori kéztől tárgymegjelölés. Alul chirographált (ABC). Függőpecsét vörös fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori. 
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607. 1364. aug. 4. 
A zágrábi káptalan 1364. aug. 4-én (a. d. 1364., domin. p. Deposicionis Ladizlai regis) 
Borsonouch-i Wlkozlou fia: Latk comes kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes 
oklevelében átírja [I.] Lajos király (H) új pecsétjével ellátott privilegiális oklevelét (l. 155. szám). 
 
E.: Dl. 100 096. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bersanovc 4. 8. 247.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét vörös fonata. 
 
 
608. [1364.] aug. 4. Avignon 
[V.] Orbán pápa megtudta, hogy egykor Syfrid a zágrábi egyházmegyei Toplica-i ciszterci 
monostor apátja lett, az akkori zágrábi püspök meghagyásából felszentelték és a monostort 
békésen irányította bő egy éven át, de aztán világi hatalom megfosztotta őt a monostor 
irányításától és apáti címétől, világi börtönbe (carcer secularis curie) került, és ésszerű ok 
nélkül, jogtalanul 9 évig volt ott a nyakán, kezén és lábán megbilincselve, majd 6 hónapig 
kalodában volt megkötözve, míg e világiaknak az apátsága pecsétjét átadta, kényszerből és 
félelemből esküt téve, hogy minderről nem tesz panaszt. Guido de Claravalle, a monostor 
szerzetese Syffrid fogsága óta e monostort jogtalanul elfoglalva tartja, Syfrid pedig, kiszabadulva 
a börtönből, az apostoli székhez fordult. A pápa ezért utasítja a salzburgi érseket, hogy 
Guido-t és akiket még kell, mindenféle pápai kiváltság ellenére idézze meg, az esküt ér-
vénytelenítse, hallgassa meg a felek állításait, és fellebbezés lehetősége nélkül hozzon 
jogos ítéletet, aminek betartására egyházi fenyítéket (censura) alkalmazzon, miként azok 
ellen is, akik bármi okból (gracia, odio vel timore) vonakodnának az igazság mellett tanúskodni. 
D. Avinione, II. Non. Aug., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. fol. 340r-v. (Df. 289 769.) 
K.: Theiner II. 62–63.  
R.: V. Orbán, LC. 11145. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 253. fol. 143v. alapján is.); Bónis, 

SZR. 1309. szám.  
 
 
609. 1364. aug. 5. 
A zágrábi káptalan előtt egyrészről Zana-i Gyura fia: Lourand, másrészről Dyank fia: 
Gyurizlaus megvallották, hogy bár ők pereskedtek a most Gyurizlaus kezén levő Zana-i 
Sconnachich birtok ügyében, de végül fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy 
a birtok azon része, ami balra van a Nynchyn-i generacio földjeiig (ahogy egy nagy út 
Miklós fiai és Lukács fia: Vtolen Sumchicha nevű birtokától azok másik, Otok nevű birtoká-
ig és az Obreska folyóig tartva lehasítja), minden haszonvétellel Gyurizlaus-nak maradt 
örök birtoklásra, az ezen úttól jobbra levő rész dél és Lorand birtoka felől pedig 
Lorandnak. Erről a káptalan pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. 
Dominici, a. d. 1364. 
 
Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 3. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta loci credibilis II. 16. (Df. 

255 665.) 
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610. 1364. aug. 6. Váradja 
Péter erdélyi alvajdának elmondták az erdélyi káptalan tagjai nevében, hogy a Fehér megyei 
Chergud, Buzd és Kerechnek nevű birtokaikon szükség van a bejárásra és új határjelek 
emelésére. Ezért az alvajda kéri a Kulus-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventjét, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Peturfolua-i János fiai: Péter v. László v. Thatey-i 
Márton fia: István alvajdai ember a szomszédok összehívásával járja be e birtokokat régi 
határaik mentén, a szükséges helyeken új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások 
birtokjogaitól elkülönítve hagyja a káptalannak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az 
esetleges ellentmondókat idézze az alvajda elé, majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
Waradia, f. III. an. Laurencii, a. d. 1364. 
 
Á. 1-2.: a 671. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 314–315. (román fordítással)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 310. szám. 
 
 
611. 1364. aug. 7. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Pál Sibin-i prépost, hogy prepositura-ja Senk székben 
fekvő Prostdorf nevű birtokát Senk-i Henning fia: Hannus, Rosundal-i Hannus és más nemesek 
elfoglalták, és szükség van annak visszavételére (recaptivacio). Ezért a király utasítja az 
erdélyi fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Dorlo-i Simon fia: Miklós 
v. Balastelchu-i Antal v. Sumig-i Mihály fia: Jakab v. Almas-i János v. Selk-i Miklós királyi 
ember e birtokot a szomszédok összehívásával vegye vissza Pál prépost joga nevében, és 
mások birtokaitól elkülönítve iktassa a prépostnak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. 
Az esetleges ellentmondókat idézze a prépost ellenében a nádor elé, akinek a káptalan tegyen 
jelentést. D. in Vyssegrad, f. IV. p. oct. [lehúzva: Nat. Johannis Bapt.] Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 18. 6. (Df. 277 362.) Papír. Hátlapján azonos 

(Seben névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint záró nagypecsét nyoma. 
Előlapja alján kortárs kéztől: Item Andreas filius Johannis villicus et iurati eiusdem 
ville prepositi et sunt citati octavas fe. B. Mychaelis arch. 

Á.: Erdélyi kápt., 1786. ápr. 22. Ue.  jelzet alatt. 
K.: ZW. II. 214; Doc. Rom. Hist. XII. 315–317. (román fordítással) 
R.: Beke 661. szám; Beke A., TT. 1892. 635; Erdélyi Okm. IV. 311. szám.  
 
 
612. [1364.] aug. 7.  
Die 7. Aug. Domokos csanádi püspök meglátogatta [az apostoli széket] Jakab mester 
csanádi olvasókanonok v. scolasticus által.  
 
K.: CDP. II. 927. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 31. 

fol. 88r. alapján.) 
 
 
613. 1364. aug. 8. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király [(H)] országbírója [tudatja, hogy] korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Nogmyhal-i [Lőrinc fia: László] aug. 1-jén (oct. Jacobi) 
bemutatta néhai [Drugeth Miklós comes] fia: János és Drugeth (dict.) János fia János [fia: 
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János] ellenében a Lelez-i konvent előző [évi] (…… prox. transacto), az országbíró konventnek 
szóló levelét tartalmazó birtokbejáró és idéző oklevelét, állítva, hogy ez tartalmazza keresetét 
(accio). Eszerint amikor Lőrinc fia: László Azar-i János fia: …… királyi emberrel és Lőrinc 
testvérrel, a konvent országbírói írásos kérésre kiküldött tanúságával [1363.] jan. 13. után 
(f. ….. p. oct. Epiph d., in predicto a.) a Vaynatinatiba birtokhoz tartozó részt a királyi és 
konventi emberekkel visszavetetni (recaptivari) és magának iktattatni akarta, Drugeth Miklós 
comes fia: János mester és [hátlap: Drugeth János] nádor fia János fia: János az emberük 
által őket nem a bejárástól, hanem a Lászlónak történő iktatástól és a határjelek emelésétől 
tilalmazták, ezért a királyi és konventi emberek János mestert és Jánost megidézték László 
ellenében a királyi jelenlét elé febr. 9-re (ad oct. Purif. B. virg.). Az oklevél bemutatása 
után László azt állította, hogy e birtokrész hozzá oklevelekkel tartozik, amiket kész bemu-
tatni, és az ellentmondás okát tudakolta. Erre László fia: János (Miklós comes fia: János 
nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) és Albert fia: Máté (János fia: János 
nevében királyi ügyvédvalló levéllel) azt felelték, hogy a tilalmazott birtokrész ezen uraik 
Nyuichke nevű várához tartozik, erről okleveleik vannak, amiket az országbíró által kijelölendő 
későbbi időpontban készek bemutatni. Ezért az országbíró meghagyta, hogy Jánosék a 
mondott vár ügyében kiadott okleveleiket okt. 6-án (oct. Michaelis) mutassák be színe előtt 
László ellenében. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a.d. 1364. 
 
E.: Dl. 85 354. (Sztáray cs. lt. 139.) Foltos és hiányos papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: Sztáray I. 335–336. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
614. 1364. aug. 8. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machou-i bán, többek között Baranya megyei comes azon pert, amit korábbi 
oklevelének megfelelően színe előtt Nemety-i Péter fia: János mester (akinek nevében 
frater-e: Mihály jelent meg a [lehúzva: pécsi] szenternyei (S. Irineus) vértanú-egyház 
káptalanja ügyvédvalló levelével) aug. 1-jén (oct. Jacobi) viselt István fia: Kopa és 
Nemety-i Sebestyén fia: János ellen (akik nevében Lőrinc fia: Miklós jelent meg a pécsi 
káptalan ügyvédvalló levelével), nov. 8-ra (oct. OO. SS.) halasztja el, mert bár János mester 
tolvajlás és rablás ügyében előadta vádját, de Miklós képviselő azt mondta, hogy ily nehéz 
ügyekben Kopa és János a frater-eik és rokonaik tanácsa nélkül nem tudnak választ adni. 
D. in S. Demetrio, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 5. 6. 4. (Df. 208 548.) Hátlapján zárópecsét nyoma. 
 
 
615. 1364. aug. 8. 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Crassow megye vicecomes-e és a szolgabírók 
előtt Chorto-i Miklós fia: János felmentette Gyuluez-i Domokos fia: Istvánt azon perben, 
ami köztük István famulus-a: Fábián miatt jött létre, és ha János a pert folytatná, patvarkodásban 
marasztalják el. D. f. V. p. Dominici, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 042. (Kállay cs. lt. 1300. 673.) Papír. Hátlapján 3 zárópecsét töredékei. 
K.: Krassó III. 69; Doc. Rom. Hist. XII. 317. (mindkettő aug. 7-i dátummal, utóbbi román 

fordítással is) 
R.: Kállay 1521. szám. 
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616. [1364.] aug. 8. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje tudatja, hogy [I.] 
Lajos király (H) parancslevelének megfelelően (l. 616. szám) Zadeley-i Bálint királyi emberrel 
kiküldték tanúságul István testvért, akik aug. 1-jén (oct. Jacobi) Gurgew birtokra mentek a 
szomszédokkal, főleg a mondott Egyeddel és Jánossal, és ott 4 napig tartózkodva azt 
Zobonya fia: László mester Kewe-i comes-nek és várnagynak örök birtoklásra iktatták régi 
határai alatt, bevezetve őt annak tulajdonába, nem lévén ellentmondó. Erről a konvent függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. quind. Jacobi, a. prenotato. [1364.] 
 
E.: ŠA. Banská Bystrica. Besztercebányai kápt. lt. Turóci konvent hh. lt. A. 4. (Df. 

268 848.) Függőpecsét fonata. 
 
 
617. 1364. aug. 9. Arad 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Chanad és Orod megyei nemesek 
közösségének aug. 5-én (f. II. an. Laurencii) Orod város mellett tartott közgyűlésén Zer-i 
Pousa fiai: István és Miklós mesterek előadták, hogy az Aruky nevű birtokukról Gerard 
fia: Pál márc. 25-én (f. II., 2. die Pasce) az engedélyük és a földbér megfizetése nélkül a 
király Seegh birtokára ment lakni, majd márc. 26-án (f. III. p. Passce) Kereky-i Teber fia: 
Lukács a Seegh-i népeket Aruky birtokra küldve Pál javait hatalmaskodva elvitette, és 
mindez ismeretes az Orod megyei vicecomes-nek, a szolgabíróknak és az esküdt ülnököknek, 
akik kérésükre és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a 
kereszt fáját megérintve egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Pál és a többiek mindezt 
így megcselekedték. Erről a nádor oklevelet bocsát ki Pousa fiainak. D. 5. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 705. (Festetics cs. lt. Arad 33. A.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei, középkori 

kéztől: Aroky. Solvit-jel. 
 
 
618. [1364.] aug. 9. 
A pécsi káptalannak István nyitrai püspök, sacre pagine magister bemutatta a király levelét (l. 
584. szám), majd kérte: keressék meg a mondott registrum-ot, hogy annak tartalmának és az ő 
beszámolójának (relacio) megfelelően kiadják oklevelüket László mesternek. A káptalan azon-
ban nem tudta fellelni e registrum-ot egykori olvasókanonokuk: János mester (most Wesprim-i 
prépost) távozása miatt, akihez a registrum került. Ezért azt felelték a püspöknek, hogy ha vissza-
emlékszik a Baudonus Cornuti, Aurana-i perjel és rendje testvérei Dobza nevű birtoka, ill. 
Korogh-i Philpus fia: László mester birtokai bejárt és elkülönített határaira, akkor erről Lászlónak 
oklevelet bocsátanak ki. A püspök megerősítette, hogy e birtokok határait részletesen nem 
tudja, de arra emlékszik, hogy Baudonus perjel és annak Magyaro.-i (H) általános képviselője 
(generalis procurator): Donatus a püspök és a káptalan tanúsága előtt Dobza birtokot új határ-
jelekkel elkülönítették Philpus fiai Iwanfalua, Chapa és Korogh nevű birtokai, valamint László 
mester Kaporna nevű birtoka (possessio specialis) felől az okleveleiknek megfelelően, és ezzel 
mindkét fél elégedett volt. D. in vig. Laurencii, a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 5333. (Acta eccl. 42. 38.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

mandorla alakú pecsét töredékes nyoma. 
K.: F. IX/3. 455–456. 
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619. [1364.] aug. 9. Avignon 
Domokos csanádi püspök a servitium commune-ja egy részéért 364 forintot, 4 servitium-a 
egy részéért pedig 61 forintot [kifizetett] jelen oklevél kiadása napján az apostoli kamarának 
Jakab csanádi olvasókanonok által. Avinione, 9. Aug. [1364.] 
 
K.: CDP. I. 426. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 37. fol. 

44vr. alapján.) 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 173. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 318. (ASV. Liber 

rationum. Vol. 428. fol. 55. alapján.) 
 
 
620. 1364. aug. 10. [Arad] 
[Konth Miklós nádor (H)], a kunok bírája tudatja, hogy a [Chanad és Orod megyei nemesek] 
közösségének aug. 5-én (f. II. an. Laurencii) Orod város mellett tartott közgyűlésén ..… 
Márk …… elmondta, hogy a birtokrészei ….. régtől fogva az elődei és az ő örökjogai 
……. békésen tartózkodtak, és ezeket 20 éve v. akörül kezdődően …… Konya mester 
Gyurk falvi  és néhai Lachk mester fiai Kublus falvi népei és …… felszántva és lerombolva 
használják. Kérésére a nádor megkérdezte ezen 2 megye vicecomes-eit, [szolgabíróit és 
esküdt ülnökeit], akik hitükre, [a király és] Szent Koronája iránti [hűségükre], a kereszt 
[fáját] megérintve [egyhangú tanúsítással] megerősítették, hogy Told és Bermenthe birtokrészek 
….. örökjogai, elődei ezek tulajdonában voltak …….. nem tudják. Erről a nádor oklevelet 
……. D. 6. die congregacionis nostre predicte, [in loco memorato, a. d.] 1364. 
 
E.: Dl. 85 355. (Sztáray cs. lt. 140.) Papír, mintegy harmada hiányzik. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
 
 
621. 1364. aug. 10. 
A zágrábi káptalan kinyilvánítja, hogy [I.] Lajos király (H) titkospecsétes oklevelének 
megfelelően a Cris megyei Berschanouch várhoz – amit a király, ahogy oklevelében szerepel, 
az egykor Kluch-i Wlkozlaus fia: Latk-nak adott örökjogú csereként annak Kluch nevű 
boszniai váráért – tartozó birtokok és tartozékok (tenuta) bejárására a király nevében speciálisan 
kiküldött Pukur-i Pál fia: Miklós mester királynéi pohárnokmesterrel kiküldték kanonok-
társukat: Miklós csázmai főesperest, akik Borsonouch vár és birtokai szomszédainak össze-
hívásával e birtokokat az ország szokásának megfelelően bejárták, és amikor eljutottak a 
vár Zentthomas nevű birtokához (ami szomszédos Gersencha-i Péter fia: János Pribynhigy 
nevű birtokával a Pribyn folyónál), János tilalmazni akarta őket azon a részen, ahol neki 
jogsérelme származhatna e birtok határai ügyében, de Lack önként átengedte örökre Jánosnak 
Pribynhigy birtok határait, mivel János emberemlékezet óta annak békés birtokában van és a 
vár ezen birtoka határainak nem okoz jogsérelmet. D. sab. an. Ass. Marie virg., a. d. 1364. 
 
K.: F. Šišić, Vjesnik 7 (1905) 226–227. (Egykori E.-je alapján: Acta antiqua. IV. VIII. 245.) 
 
 
622. 1364. aug. 11.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Kunth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy az alperes Poharus (dict.) Péter fia: Miklós és a 
felperes Solmus-i Aprod (dict.) Miklós fia: István közötti döntéshozó oklevelének megfelelően 
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kiküldték tanúságul Lukács testvért, akivel Chon-i Tamás nádori ember aug. 5-én (f. II. 
prox. preterita) Istvánt Solmos birtokon a nádor oklevelében szereplő pere viselésére, a 
végső döntés elfogadására, és a nádornak és a peres ellenfélnek: Miklósnak járó bírságok 
kifizetésére a nádor elé idézte (ewocasset) aug. 27-re (oct. regis Stephani). D. 2. die 
Laurencii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 64 070. (Kapy cs. lt. 63.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint 

Péter mester fia: Miklós Kopy-i), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Fekete Nagy A., T. 1927. 20. (a szepesi káptalan okleveleként) 
 
 
623. [1364.] aug. 12. Avignon 
[V.] Orbán pápa engedélyezi Demeter váradi püspöknek, hogy valamely pappal 
rekonciliáltassa Várad város és a váradi egyházmegye azon egyházait és temetőit, amiket 
vér v. mag (semen) ömlése szennyezett be. D. Avenione, II. Id. Aug., pápasága 2. évében. 
[1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 11039. szám. (ASV. Reg. Aven. Vol. 158. fol. 416r. alapján.)  
 
 
624. 1364. aug. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Mihály 
mester, a Jazou-i monostor konventjének notarius-a és képviselője bemutatta az uralkodó 
1358. jún. 27-i, ép és gyanútól mentes, gyűrűspecsétes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 

686. szám), amit kérésére Lajos elfogad és királyi hatáskörből örökre megerősít a monostornak 
és konventjének, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., 13. die mensis Aug. [!], uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi 
püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi 
szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál 
királyi asztalnok-, Imre királyi lovász- és János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: SNA. Jászói prépostság mlt. 38. (Df. 232 801.) Hátlapján középkori és újkori kéztől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Má.: Uo. 1300. 122. (Df. 233 730.) 1734. jún. 9-i hiteles Má. 
 
 
625. 1364. aug. 13. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Mihály 
mester, a Jazow-i monostor konventjének notarius-a és képviselője bemutatta 1358. jún. 
27-i, ép és gyanútól mentes, gyűrűspecsétes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 687. szám), 
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amit kérésére Lajos elfogad és királyi hatáskörből örökre megerősít a monostornak és konvent-
jének, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., 13. die 
mensis Aug. [!], uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi püspök, 
királyi kápolnaispán és titkos kancellár, Domokos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, László veszprémi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, a szerémi 
szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. (Crouachia) bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász- és János királyi ajtónállómester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: SNA. Jászói prépostság mlt. 46. (Df. 232 818.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét fehér-vörös fonata. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1436. jan. 24. SNA. Jászói prépostság mlt. 156. (Df. 232 924.) 

Eltérő névalakja: Zudor. 
2. Szepesi kápt., 1426. ápr. 1. Uo. 132. (Df. 232 899.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Zwdor, Zeech, Macho. 
3. Á. 1. > Abaújvár megye, 1738. márc. 5. Matica Slovenská Martin. A jászói konvent 
volt könyvtárának kéziratai. MS. 60. (Df. 286 070.) 

Má.: 1. Dl. 4915. (NRA. 1109. 15.) Á. 1. 1734. évi hiteles Má-a. 
2. Dl. 4916. (Uo. 1109. 15.) E. 1734. évi hiteles Má-a.  
3. Dl. 12 841. (Uo. 1235. 71.) Á. 1. alapján, újkori.  
4. Dl. 14 031. (Uo. 1235. 70.) Má. 1. alapján, újkori. 
5. Dl. 16 116. (Keglevich cs. lt. AM. 52.) Á. 1. alapján, újkori. 

Reg.: Dl. 36 433. (Acta eccl. 42. 17.) Újkori. 
K.: Wenzel, Bányászat 345–346. 
R.: F. IX/3. 434–435. és IX/7. 276–277. 
 
 
626. [1364.] aug. 13. Avignon 
[V.] Orbán pápának elmondta Johannes Cantelini, Bovino (Bivinensis) város ura, hogy [I.] 
Lajos királynál (U) bizonyos ügyei vannak, amikben az apostoli ajánlást hasznosnak véli, 
és amik érdekében Lajoshoz küldi jelen oklevél bemutatóját. Ezért a pápa Johannes-t Lajos 
királynak ajánlja azon ügyekben, amiket tőle kér majd. D. Avenione, Id. Aug., pápasága 2. 
évében. [1364.]    
 
Á.: a 647. számú oklevélben. 
K.: Theiner II. 63. (Reg. orig. Urbani V. anno II. secr. fol. 289. alapján.) Eszerint a pápa 

még írt ugyanekkor az ügyben Miklós esztergomi érseknek és Miklós nádornak (U) is. 
 
 
627. [1364.] aug. 14. 
A vasvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
576. szám) Telekus-i Gergely fia: Petheu királyi emberrel kiküldték tanúságul éneklőkano-
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nokukat: Mihály mestert, akik aug. 9-én (in vig. Laurencii) és más alkalmas napokon a Zala 
megyei nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és más, bármiféle helyzetű és 
állapotú emberektől, főleg a mondott birtokok szomszédaitól nyíltan és titokban megtudták 
azt, ami a király levelében is szerepel, és ahogy azt Miklós bán fiai: István és János mesterek 
nevében a királynak elmondták. D. 6. die inquisicionis prenotate, a. d. ut supra. [1364.] 
 
E.: Dl. 41 584. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos (…pro filiis Nicolai bani de 

Lyndua contra Pasca et alios …) és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét 
töredékes nyoma. 

Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: Z. VI. 9–10. 
 
 
628. 1364. aug. 15. Győr  
László testvér, Magyaro.-i (H) domonkos rendi provinciális perjel pecsétjével ellátott okleve-
lében Chenik fia: Péter mestert és feleségét a rend iránti odaadásuk miatt annak 
testvérületébe fogadja, őket annak lelki (mise, ima, prédikáció, böjt, virrasztás, megtartóztatás) 
és világi javaiból életükben és holtukban részelteti. D. in Jaurino, in fe. Ass. virg. glor., a. 
d. 1364. 
 
E.: Dl. 25 824. (NRA. 1529. 1.) Hátlapján középkori (Chenigh névalakkal) és újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
Megj.: Az oklevél egyes szám első személyben íródott. 
 
 
629. 1364. aug. 15. 
A vasvári káptalan előtt egyrészről Imre fia Miklós fiai: János és György és Korrathfolua-i 
Fintha fiai: Korrard és János, másrészről őrkanonokuk: Márton mester (Vsobor-i Lampert 
fia Márk özvegye, a Vasvár megyei Korrathfolua-i Condra [!] fia László leánya: Margit 
nemes asszony nevében a káptalan ügyvédvalló levelével) megvallották, hogy fogott bírók 
elrendezésével Margit anyja hitbére és jegyajándéka, valamint Margit (ezen László minden 
birtokrészéből neki járó) leánynegyede ügyében fogott bírók elrendezésével úgy egyeztek 
meg, hogy Miklós fiai és Fintha fiai Margitnak és leszármazottainak adtak örök birtoklásra 
Korrathfolua-n egy telket (fundus seu locus sessionalis) a nyugat felőli utcán (contrata), 
egy út és Mihály fia Péter fiai birtokrésze mellett 4 hold trágyázott földdel, amit észak felől 
dió- és szilvafák különítenek el, valamint 26 hold szántóföldet, mégpedig 14 holdat egy 
rendben (uno ordo) a Cherhatar nevű földön egy nagy út mellett, ami a Dorefeu-höz megy, 
8 holdat a Gylfo (dict.) földön és 4 holdat az Arnalfelde nevű földön Péter fiai része mellett, 
továbbá a Marcavelgh nevű helyen a teljes kaszálórészüket László fiai: Mihály és István 
része mellett. Az utakat, vizeket, forrásokat, cserjéseket és legelőket közös használatra 
hagyták. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet 
bocsát ki. D. in fe. Ass. Marie virg., a. d. 1364., amikor Vgud ura: Chenigh mester fia: 
István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Bertalan mester dékán.  
 
Á.: Vasvári kápt., 1386. júl. 18. Dl. 91 924. (Festetics cs. lt. Vas. 58. A.) Foltos, hiányos. 
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630. 1364. aug. 16. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Akalichna-i Péter fia: Márk, a királyi aula lovagja bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) 
ellopott nagypecsétjével ellátott, 1352. aug. 7-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét, 
amiben a Lyptou megyei Akalichna, Poruba, Scenstephan, Chermena és Hrankfyahaza 
birtokokat Akalichna-i Péter fia: néhai Jánosnak és általa Márknak és egyéb fivéreinek 
adományozta (l. Anjou-oklt. XXXVI. 571. szám). Kérésére a király az oklevelet a tartalmával 
együtt elfogadja és megerősíti királyi hatáskörből, függő új kettőspecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1364., 16. die mensis Aug. [!], uralkodása 23. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai 
érsek, Demeter váradi, Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kancellár, Domokos 
erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, 
László veszprémi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai püspök, a szerémi szék üresedésben, János knini, Demeter nonai, Miklós traui, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
magnifici ……. nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. (Crouachia) bánja, Miklós Ma………. 
Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász- és János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Bytča. Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt. 13. H. 39. (Df. 285 733.) Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
Megj.: A kipontozott részeket a Fk.-en a plicatura eltakarja. 
 
 
631. 1364. aug. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy színe előtt Moys fia: 
Mihály (Isobor-i Dénes fia: János nevében a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével) aug. 
1-jén (oct. Jacobi) a veszprémi káptalan idézőlevelének megfelelően Gergely fia: János – 
akit a fivére (frater uterinus): András képviselt a vasvári káptalan ügyvédvalló levelével –, 
Miklós fia: László, Dorman (dict.) Péter fia: Péter, valamint Gyurk fia György leánya: 
Erzsébet ellenében bemutatta a veszprémi káptalan királynak szóló (annak parancslevelét 
átíró) jelentését, mondván, hogy az tartalmazza Dénes fia: János keresetét (accio). Eszerint 
a király megfontolva Isobor-i Dénes fia: János érdemeit, a Zala megyei, Sebetke folyó 
melletti Keresztur birtokot, ami egykor az örökös nélkül elhunyt Balasse fia: Miklósé és 
Gyurk fia: Györgyé volt, és emiatt az ország szokása (lex consuetudinaria) szerint az uralkodó 
kezéhez háramlott és adományozási jogköréhez tartozik, Jánosnak és örököseinek adta 
királyi új adomány címén, és írásban utasította a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel a királyi ember Keresztur birtokot a szomszédok összehívásával régi határai szerint 
iktassa Jánosnak, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmondókat idézze meg János 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak; a parancsnak 
megfelelően Kelemen fia: László királyi emberrel kiküldték tanúságul prebendarius papjukat, 
Fábiánt, akik júl. 2-án (f. III. p. Petri et Pauli) Keresztur birtokra mentek a szomszédok 
összehívásával, és amikor azt minden haszonvétellel Jánosnak királyi új adomány címén 
iktatni akarták, Gergely fia: Lőrinc – a fivére (uterinus frater): János, Miklós fia: László 
(ők Keresztur birtokon laknak), Dorman (dict.) Péter fia: Péter, valamint Gyurk fia György 
leánya: Erzsébet nevében – őket a birtok, főleg az ő ottani birtokrészük Dénes fia: Jánosnak 
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v. akárki másnak történő iktatásától tilalmazták, ezért a királyi és káptalani emberek Gergely 
fia: Jánost, Lászlót, Pétert és Erzsébetet megidézték Dénes fia: János ellen a királyi jelenlét 
elé júl. 6-ra (oct. Petri et Pauli). Ezután Mihály képviselő az ellentmondás okát tudakolta, 
mire először Miklós fia: László azt felelte, hogy ő azért tilalmazta a birtok iktatását, mivel 
Zemeyn fia Balasse fia: Miklós az ő frater patruelis-e volt, és ezen Miklós nagyapját 
(avus): Zemeyn-t, valamint az ő nagyapját, Illés fia: Jánost (vagyis az ő apja: Miklós apját) 
egykor [IV.] László király a zalai vár jobbágyságából kiemelve megnemesítette, a Gyurk 
fia: György által Keresztur-on birtokolt részt ő és elődei neki hagyták, majd bemutatta az 
országbírónak [IV.] László király 1275. évi, uralkodásának 3. évében kiadott privilégiumát, 
miszerint az uralkodó Illés fiait: Jánost és Paganch-ot, valamint Zemeyn-t és általuk örököseiket 
az oklevélben szereplő szolgálataikért kiemelte a zalai vár jobbágyságából a Sebetke folyó 
melletti, Szt. Kereszt-egyházzal rendelkező örökjogú földjükkel együtt, és őket a királyi 
szerviensek közé (in numerum, coetum seu collegium) emelve megnemesítette (l. Reg. 

Arp. 2640. szám). Majd Erzsébet azt mondta, hogy a nevében az iktatás idején azért mondtak 
ellent, mivel egy birtokrész Keresztur-on vásárlás címén őt illeti, és bemutatta a csatári 
konvent 1319. jún. 3-án kiadott privilegiális oklevelét, miszerint Zemeyn fia: Balasse a 
Szt. Kereszt-egyházból a maga és fia: Miklós nevében, és a rokona, János fia: Miklós a 
maga és fiai: Illés, János és László nevében a konvent előtt a Sebetke víz és az Apro Alma 
(dict.) víz közötti 150 holdnyi földrészüket szántóföldben, erdőben és berekben eladták 
Bugár fia: Bacsiz-nak [!], valamint Gyurk fiainak: Györgynek és Jánosnak, ezen Bugár 
jelenlevő nepos-ainak; a földrészt elkülönítő határok az oklevélben szerepeltek (l. Anjou-

oklt. V. 473. szám). Végül András (Gergely fia: János képviselője) azt állította, hogy leány-
testvére leánynegyede jár neki Balasse fia: Miklós birtokrészeiből, mivel ő Balasse leány-
testvérének fia, Péter pedig Gyurk leánytestvérének a fia. Dénes fia: János képviselője az 
alperesek kijelentéseinek nem mondott ellent, sőt mindezt megerősítette. Az országbíró az 
eddigieket röviden összefoglalja, és bár a csatári konvent oklevelének nincs bizonyító ereje 
(mivel ugyan a betűi és pergamene megfelelően réginek látszódnak, de a pecsét viasza 
teljesen új és a privilégium újra van pecsételve), de mivel László az országbíró kérdésére 
azt mondta, e földrészt  ő és elődei adták el Györgynek, ezért István comes a bárókkal és 
az ország vele bíráskodó nemeseivel Keresztur birtokot minden haszonvétellel (kivéve a 
Györgynek eladott földrészt, ami vásárlás címén Gyurk [fia] György ezen leányát illeti) 
Miklós fia: Lászlónak ítéli örök birtoklásra, nem érintve más jogát. Gergely fia: János és 
Dorman (dict.) Péter fia: Péter ha valamilyen negyedjogot remélnek e birtokban, azt Lászlótól 
és Erzsébettől követeljék. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
Miklós fia: Lászlónak. D. in Vissegrad, 16. die oct. Jacobi, a. d. 1364. 
 
Má.: Dl. 41 585. (Múz. Ta. 1898. 19.) Újkori. 
 
 
632. 1364. aug. 16. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Bury-i Péter fia: László máj. 1-jén (oct. Georgii) 
Bury-i Petheu fia: Márton ellen bemutatta a Saagh-i konvent királynak szóló, az országbíró 
abban átírt kérésére tett jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza keresetét (accio). Eszerint 
Péter fia: László 1363. okt. 18-án (in fe. Luce ev. anno. prox. preterito) Baluan-i Domokos 
királyi emberrel és Tamás litteratus-al, a konvent országbírói kérésre kiküldött notarius-ával és 
tanúságával  a Bury birtokon levő részt a szomszédok összehívásával Burfeu birtok határától 
a Burpataka folyón túl Dalmad birtok határai felől a pilisi apát Zanthou nevű birtoka határaiig 
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bejárva visszavette (recaptivasset), és bár aznap ott nem volt ellentmondó, de okt. 21-én (4. 
die) Bury-i Petheu fia: Márton a konvent előtt a királyi és konventi embert a birtokrész 
Lászlónak történt visszavételétől és iktatásától tilalmazta, ezért ők Mártont a királyi jelenlét 
elé idézték László ellenében nov. 18-ra (oct. Martini). Az oklevél bemutatása után László 
az ellentmondás okát tudakolta, mire Márton azt felelte, hogy a birtokrész hozzá oklevelekkel 
tartozik, amiket az országbíró által kijelölendő későbbi időpontban bemutat, ezért István 
comes meghagyta, hogy Márton a birtokrészről szóló okleveleit [1364.] aug. 1-jén (oct. 
Jacobi) vigye el színe elé. Akkor László bemutatta neki az alábbi okleveleket: 1) Az 
esztergomi káptalan 1246. évi privilegiális oklevele szerint színük előtt elmondták Deed 
fia: Mortunus, a frater-e: Bereck fiai: Zegen és Mikus, valamint rokonuk, Simon fia: Vros, 
Bury-i nemesek, hogy a Hunth megyei Bury ~ Bory nevű földjükből határokkal kijelölt 8 
ekényi földet egy halászóhely felével az oklevélben szereplő szomszédaik beleegyezésével 
eladták Péter fia: Olasz (Latinus) Jánosnak 7 márkáért és ferto-ért örök birtoklásra. 2) A 
Saagh-i konvent 1270. évi privilegiális oklevele szerint István comes Hunth-i viceiudex és 
Hunth vár jobbágyai Olasz (Latinus) János fia: Ivan-t a Bury nevű birtoka miatt perbe vonták 
az országbíró elé, aki e földet Hunth várnak visszaadta, és Mortunus fiai: Chaslou és 
Benedek, Bereck fiai: Zegen és Mikus, Wsun fia: Domokos (akiktől és apáiktól Ivan e 
földet megvásárolta) földjéből Cheunk határai mellett 14,5 márka értékben zálogba iktatott, 
hogy azt Ivan e várjobbágyoktól okt. 6-ig (usque oct. Michaelis) kiváltsa, de Ivan, látván, 
hogy ezt nem tudja teljesíteni és bírói büntetés sújtja majd, a konvent előtt megjelenve 
István Hunt-i viceiudex, Boleszló, …… Prenchan-i István, Bedech fia: Péter, Messe fia: 
Pathkou és Borfeu-i Nagy (Magnus) Mikus, Hunt vár jobbágyai beleegyezésével az addig 
birtokolt földjét odahagyta mint Chaslou, Benedek, Zegen, Mikus és Domokos szabad 
örökjogát, akik földjéből Chunk és Borfeu határai mellett a Jánosnak eladott föld szerinti 
mennyiséget Hunth várnak közös akarattal iktattak. 3) A Saagh-i konvent 1325. okt. 9-i (f. 
IV. p. oct. Michaelis, a. d. 1225. [! ∋: 1325.]) zárt oklevele szerint színük előtt egyrészről 
Stoysa fiai: Miklós és Péter, valamint Buri-i Ivan fia: Ivanka, másrészről Gud fia: Petheu 
megvallották, hogy a köztük Bury birtok ügyében létrejött perben úgy egyeztek meg, hogy 
Miklós és fivére azon földet, amit Petheu-nek a konvent korábbi oklevelével Dalmad felől 
….. rét nélkül, rokonságuk miatt …….. kiváltásra …… 4) A Saagh-i konvent [ue. év] okt. 
31-én (in vig. OO. SS., in eodem [anno]) [kiadott] zárt oklevele …… Stoysa fia: Miklós 
…… és örököseik a Dalmad felől elzálogosított birtokot ….. annak kiváltása napján 
Petheu-nek ki kell fizesse, s ha ezt nem tenné, akkor Petheu a mondott épületeket …… 
ezen birtokon ….., ha pedig a birtokban Miklós Pétert, Ivanka-t és örököseiket …… az 
elzálgosított földet Petheu-nek v. utódainak át akarja örökíteni, akkor ez csak az esztergomi 
káptalan v. a Hunt-i comes és a szolgabírók előtt történhet. Mindezekkel szemben Márton 
bemutatta az alábbi okleveleket: 1) a Saagh-i konvent 1312. jún. 11-i, az esztergomi káptalan 
1287. máj. 1-jén kiadott oklevelét átíró nyílt oklevelét, miszerint Bury-i Olasz (Latinus) 
János fia: Ivan a konvent előtt elmondta, hogy a rokonát, Gude fiát: a gyermek (pupillus) 
Petheu-t fiává fogadta a fiai: Stoysa, Péter és Ivanka beleegyezésével, és Petheu-t a birto-
kaiból mint saját fiát (filium suum carnalem) részeltette (l. Anjou-oklt. III. 309. szám). 2) 
Az esztergomi Szt. István-egyház kereszteseinek konventje 1327. okt. 6-i privilegiális oklevele 
szerint  színük előtt egyrészről Ivan fia: Ivanka, annak fia: János, és Stoysa fiai: Péter és 
Miklós, Bury-i nemesek, másrészről Bury-i Gude fia: Petheu comes elmondták, hogy mivel 
előbbiek a Bury földön levő 2,5 ekényi, Borfeu föld melletti öröklött birtokrészüket nem 
tudták a kitűzött határidőn belül Petheu-től 4 kereskedelmi ezüstmárkáért kiváltani, azt (a Saagh-i 
Boldogságos Szűz-monostor prépostja és konventje nyílt oklevelében foglalt kötelezettség-
vállalásuknak megfelelően) Peteu comes-nek mint nemzetségükhöz tartozó személynek 
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adták örökre a frater-ét: Lőrincet is képviselő szomszéduk, Lőrinc fia: Tamás beleegyezésével; 
a felek a záloggal kapcsolatos Saagh-i konventi oklevelet (amit mindkét részről bemutattak) 
érvénytelenítették (l. Anjou-oklt. XI. 470. szám). 3) A Saagh-i konvent 1343. jan. 13-i nyílt 
oklevele szerint színük előtt egyrészről Bury-i Gude fia: Petheu, másrészről Bury-i Ivanka 
fia: János elmondták, hogy Iuanka és fia: János a Bury-n levő teljes birtokukat Peteu-nek 
elzálogosították, s ezt most fogott nemes bírók kérésére és elrendezésével Petheu visszaadta 
Jánosnak a jogai teljességével, érvénytelenítve minden oklevelet, amiket e zálogról bírt (l. 
Anjou-oklt. XXVII. 22. szám). Az országbíró mindezeket összefoglalja, és mivel kérdésére 
Péter fia: László (akinek Olasz János a nagyapja) azt mondta, hogy ezen föld eladása kapcsán 
semmiféle tiltakozó, tilalmazó, v. tudományvevő oklevelet nem tud bemutatni, Petheu fia: 
Márton (akinek Gude a nagyapja) azonban azt állította, hogy ő és apja az 1327. évi oklevél 
kiadása óta e föld békés tulajdonában voltak, és ezért annak 32 éves elbirtoklási 
(prescripcio) ideje már régen elmúlt, László pedig a birtokot a 32 év elteltével vette vissza. 
Aki pedig saját birtokrészeit 32 évig ellentmondás nélkül, oklevelekkel v. más jogos címen 
birtokolja, az ország régtől kipróbált szokása szerint azt örökre tarthatja és birtokolhatja, 
ezért amikor az országbíró a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel e 2,5 ekényi, 
Bury birtokon levő földet v. birtokrészt minden haszonvétellel Mártonnak és leszármazottainak 
ítélte volna, Lászlót annak becsértékében elmarasztalva, a felek kérték tőle a megegyezés 
lehetőségét, amit megkapva visszatértek és elmondták, hogy fogott nemes bírók révén úgy 
egyeztek meg, hogy László a Bury-n levő ezen birtokrészt (amit az ő elődei eladtak Márton 
apjának: Petheu-nek, és amit ő visszavett) minden haszonvétellel, ahogy azt az ő Bury-n 
levő birtokrészétől a Borpataka folyó elkülöníti, Mártonnak és örököseinek hagyta örök 
birtoklásra, viszonzásul Márton a birtokrész becsértékének őt illető harmadát elengedte 
Lászlónak. Erről az országbíró függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki 
Mártonnak. D. in Wyssegrad, 16. die oct. Jacobi, a. d. 1364. 
 
Má. 1-2.: Dl. 107 750. (Curiai lt. Processus tabulares. O. 18. 4. 5365.) Újkoriak, mindkettő 

hiányos. 
 
 
633. 1364. aug. 16. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően színe előtt Lőrinc királyi szabó aug. 1-jén bemutatta az országbíró 
1360. szept. 5-én (10. die oct. regis Stephani, a. d. 1360.) kiadott döntéshozó oklevelét, 
állítva, hogy ez tartalmazza keresetét Chob-i András fia: Miklós ellenében. Eszerint az 
országbíró perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Bálint fia: Lőrinc királyi szabó 
1360. aug. 27-én (oct. regis Stephani, a. d. 1360.) Chob-i András fia: Miklós ellen bemutatta 
a Zobur-i Szt. Ipolit-egyház konventje királynak szóló (annak parancslevelét átíró) oklevelét, 
miszerint amikor 1360. jún. 16-án (f. III. p. Viti et Modesti, in anno predicto) a szomszédok 
jelenlétében Kaluz-i Jakab királyi emberrel és István testvérrel, a konvent tanúságával Lőrinc 
szabó Chob birtok tulajdonába királyi adomány címén magát be akarta vezettetni, Chob-i 
András fia: Miklós ezt tilalmazta, állítva, hogy e birtok hozzá zálog címén tartozik, ezért őt 
megidézték;  Lőrinc az ellentmondás okát tudakolta, mire Miklós azt felelte, hogy Chob őt 
illeti oklevelekkel, amiket az országbíró által kijelölendő időpontban bemutat, aki ezt nov. 
8-ra (oct. OO. SS. tunc venturis) tűzte ki. Ezután Lőrinc bemutatta a király 1360. ápr. 9-én 
(a. d. 1360., f. V. p. Passce d.) kiadott nagypecsétes nyílt oklevelét is, amiben a király a 
Nyitra megyei Felsebabindol és Lukateluke nevű üres birtokokat, valamint Arua (dict.) 
Miklós és annak fia: az örökös nélkül elhunyt János az ország bármely megyéjében is levő 
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egyéb birtokait és birtokrészeit minden haszonvétellel Lőrincnek adta szolgálataiért örökre; 
majd Lőrinc azt állította, hogy Chob ezen Jánosé volt, a királyi adomány címén pedig őt 
illeti. Erre Miklós bemutatta a nyitrai káptalan alábbi okleveleit: 1) 1330. júl. 13-i nyílt 
oklevél szerint Babindol-i Arua (dict.) Miklós a Radusna folyó melletti Chob nevű birtokát, 
ami a nyitrai káptalan, a Ludan-i monostor és Zyl-i Barnabás birtokai szomszédságában 
fekszik, ezen Barnabás, az ő szomszéda és generacio-ja jelenlétében és beleegyezésével 40 
márka dénárért eladta rokonának, Ilmeer-i Fodor (dict.) Miklósnak és örököseinek (l. Anjou-

okl. XIV. 414. szám). 2) 1331. szept. 15-i felnyitott és a káptalan pecsétfőjével visszazárt 
oklevél szerint az abban leírt határok alatt Chob birtokot a szomszédok jelenlétében a királyi 
és káptalani emberek Fodor (dict.) Miklósnak iktatták, nem lévén ellentmondó (l. Anjou-

oklt. XV. 373 szám). 3) 1347. jan. 26-i nyílt oklevél szerint színük előtt Chob-i Fodor 
(dict.) Miklós a fiai: István és János, valamint frater-e: Pál nevében megvallotta, hogy a 
Chob nevű Nyitra megyei birtokukat Kap-i Lőrinc fia: Miklósnak és örököseinek adták 
cserébe az ue. megyei Chermen birtokért és 20 márkáért (l. Anjou-oklt. XXXI. 63. szám). 4) 
1351. aug. 1-jei (a. d. 1351., oct. Jacobi) privilegiális oklevél szerint Kap-i Lőrinc fia: Miklós 
a Chob nevű birtoka (ami hozzá cserével került Chermen nevű birtokáért és 20 márkáért, 
minden márkát 10 pensa-val számolva) felét minden haszonvétellel (szántóföldek, rétek, 
erdők, vizek, halászóhelyek, malom) a leányának: Ilona nemes asszonynak, Wagkuz-i 
Olthman fia András fia Miklós feleségének, általa ezen férjének és tőle születendő fiainak 
adta az oklevélben leírt feltételekkel. 5) 1352. nov. 1-jei (a. d. 1352., in fe. OO. SS. [!]) 
privilegiális oklevél szerint megjelent a káptalan előtt egyrészről Kaap-i Lőrinc fia: Miklós, 
másrészről a veje (sponsus), Wagkwz-i Olthman fia András comes fia: Miklós, és Lőrinc 
fia: Miklós elmondta, hogy a Nyitra megyei Choby nevű birtoka (ami hozzá Chermen nevű 
birtokáért és 20 márkáért került) felét, amit korábban Olthman fia: András comes-nek és 
fiainak 20 márka dénárért a káptalan oklevelével elzálogosított, minden haszonvétellel 
(telkek, kertek, szántóföldek, rétek, erdők, berkek, vizek, halászóhelyek) a leányának: Ilona 
nemes asszonynak, ezen Miklós feleségének, általa férjének és örököseiknek eladta 30 
márka dénárért (a birtok másik felét már a házasságuk idején nekik adta a káptalan 
privilegiális oklevelével), immár az egész birtokban v. faluban nem tartva meg magának 
semmiféle jogot és tulajdont (l. Anjou-oklt. XXXVI. 778. szám). 6) 1361. febr. 22-i (a. d. 
1361., f. II. p. Reminiscere) nyílt oklevél szerint színük előtt megjelentek egyrészről Ilmeer-i 
Fodor (dict.) Miklós fiai: János, Pál és Miklós, másrészről Chob-i [Olthman fia] András fia: 
Miklós, és Miklós fiai megvallották, hogy miután András fia: Miklóstól megkaptak 20 nehéz 
súlyú márka dénárt, a Chob birtokról kiadott okleveleket visszaadták, a birtokot pedig átörö-
kítették Miklósnak, az esetlegesen megtartott okleveleket pedig érvénytelenítették, visszavonták 
minden jogukat és tulajdonukat, amit Chob-on birtokoltak, és kötelezték magukat, hogy ha a 
birtok okán Miklós és utódai ellen pert indítanak, akkor hatalombajban való elbukásban 
(succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el őket. Az országbíró ezen okleveleket 
öszefoglalja, és mivel a felek egyhangúan azt állították, hogy Arua (dict.) Miklósnak nem csak 
egy fia volt (a mondott János), hanem további két fia is, ezért a Chob nevű birtokát jog szerint 
eladhatta, és mivel Lőrinc szabó megerősítette, hogy Arua (dict.) Miklós Babindol és 
Lucateluke nevű birtokait szerezte meg, ezért az országbíró a vele ítélkező bárókkal, 
főpapokkal és az ország nemeseivel felismerve, hogy Chob birtok nem tartozik a királyi adomá-
nyozási jogkörhöz, ezért azt minden tartozékkal András fia: Miklósnak és örököseinek ítéli 
és hagyja örök birtoklásra, nem érintve mások jogait, Lőrinc szabóra örök hallgatást kiróva 
ez ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki András fia: 
Miklósnak. D. in Wyssegrad, 16. die oct. Jacobi, a. d. 1364. 
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E.: Nyitrai püspökség lt. Oklevelek. 4. 2. 3. (Df. 273 116.) Hátlapján középkori (Choob 
névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata.  

 
 
634. [1364.] aug. 16. 
Die 16. Aug. Domokos erdélyi püspök meglátogatta [az apostoli széket] képviselője, 
Domokos váradi kanonok által.  
 
K.: CDP. II. 928. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 31. 

fol. 88r. alapján.) 
 
 
635. 1364. aug. 16. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 16. Aug. [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de Matafarris zárai 
érsek, decretum doctor és Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. (regnorum Dalmacie et 
Crohacie) általános bánja, Zára (Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 387–389. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
 
 
636. 1364. aug. 20. 
Pethew fia: Miklós mester Doboka-i comes [!], Inok fia: János és Louna-i Demeter szolga-
bírók meghagyták a bíróságuk előtt aug. 13-án (f. III. an. Ass. virg. glor.) megjelent 
Kergurhazy-i László fia: Mihálynak, hogy aug. 20-án (oct. termini) a Bobochy-i Demeter 
fia: Mihály árpáját ellopó jobbágyai: Antal és Demeter javait (2 ökröt, 4 tehenet, 3 tavalyi 
ökröt és 2 disznót) vigye eléjük. A kitűzött napon ő ezt megtette, fentiek pedig a velük 
ítélkezőkkel együtt e jobbágyok maradék javait neki átengedték és mindezek ügyében őt 
nyugtatták. [D.] in termino prenotato, a. eiusdem [!] 1364. 
 
E.: Dl. 73 707. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 157.) Papír. Hátlapján 3 pecsét körvonala. 
K.: Teleki I. 135–136.; Doc. Rom. Hist. XII. 318–319. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 313. szám. 
 
 
637. 1364. [aug. 20.] 
Pethew fia: Miklós mester Doboka-i comes [!], Inok fia: János és Louna-i Demeter szolga-
bírók tudatják, hogy színük előtt Kergurhazy-i László fia: Mihály vállalta, hogy [aug. 20-án] 
(oct. predicti termini [!]) eléjük visz 2 zsák árpát, amit a jobbágyainál: Antalnál és Péter 
fia: Demeternél talált. A kitűzött napon Mihály az árpát elvitte bíróságuk elé Bobuchy-i ~ 
Bobochy-i Demeter fia: Mihálynak, aki, valamint az oklevéladók László fia: Mihályt az 
ügyben nyugtatták. D. in termino prenotato, a. eiusdem [!] 1364.    
 
E.: Dl. 73 706. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 157.) Papír. Hátlapján 3 pecsét töredéke. 
K.: Teleki I. 136.; Doc. Rom. Hist. XII. 319–320. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 314. szám.  
Megj.: A forrást az előző számú oklevél alapján lehet aug. 20-ra keltezni. 
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638. 1364. aug. 20. 
Az egri káptalan Betlem-i Zydlik fia István fia: Jakabnak a maga, frater-e: György, valamint 
rokonai: Miklós fiai: Domokos és János nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján függőpecsétes, chirographált privilegiális oklevelében átírja János borsodi 
főesperes, Miklós néhai egri püspök vikáriusa 1349. máj. 4-én, valamint a Lelez-i prépost 
és konvent 1356. aug. 28-án (l. Anjou-oklt. XXXIII. 305. és XL. 511. szám) kiadott oklevelét 
Demeter prépost, János borsodi, Domokos Borsua-i, Miklós [zempléni], Miklós [patai], 
Benedek pankotai, Miklós Wngh-i, Illés Heues-i, Mihály Tarcha-i főesperes jelenlétében. 
D. in die regis Stephani, a. d. 1364., amikor [I.] Lajos [király (H)], Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai [érsek], Mihály egri püspök. 
 
E.: Dl. 85 356. (Sztáray cs. lt. 141.) Hiányos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Alul 

chirographált (ABC). Függőpecsét zöld-vörös fonata. 
K.: Sztáray I. 337–338. 
 
 
639. 1364. aug. 20. 
A vasvári káptalan előtt Walth-i Varda fia György özvegye, Gyaloka-i Tamás fia András 
leánya: Kathryna nemes asszony a György birtokaiból és birtokrészeiből neki járó hitbére 
és jegyajándéka ügyében nyugtatta György más asszonytól született fiait: Jánost, Illést, 
Benedeket és Pétert, miután megkapott tőlük 7 nehéz súlyú márka dénárt. D. in fe. 
Stephani regis, a. d. 1364. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Guary cs. lt. 43. (Df. 257 303.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
K.: Sörös P., TT. 1908. 189. 
 
 
640. [1364.] aug. 21. Avignon 
[V. Orbán pápa] Norap-i István [fia:] Jánosnak a veszprémi egyházmegyei fehérvári (Alba 
regalis) Boldogságos Mária-egyház kanonokságát biztosítja a kanonoki jog teljességével, 
és neki ott üres v. megüresedő prebendát rezervál minden bevétellel, intve az ottani prépostot, 
akihez ezen egyházban a prebendák adományozása tartozik, hogy erről ne rendelkezzen, 
mert azt érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott száma, 
ezen egyház statutumai és szokásai ellenére is. D. Avinione, XII. Kal. Sept., pápasága 2. 
évében. [1364.] Utasítja többek között a váci püspököt és a győri egyházmegyei pannonhalmi 
(Sacermons Panonie) Szt. Márton-monostor apátját, hogy Jánost fogadtassák kanonokká a 
fehérvári egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a 
kanonokságot és prebendát adják át neki minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek 
tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 158. 453v-454r. (Df. 289 773.) 
R.: V. Orbán, LC. 10162. szám.  
 
 
641. 1364. (aug. 22. előtt) Visegrád 
[Kont Miklós] nádor, a kunok bírája azon pert, ami színe előtt egyrészről [Mihály] fia: 
Péter [és] .....  Miklós fia: [János] felperesek (akik nevében Zend-i György …… a királyi 
kápolna[ispán] és a Jazou-i konvent [ügyvédvalló levelével]), ill. Vythez-i Lőrinc ……… a 
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nádor korábbi idézőlevelének és a Scepsi-i káptalan jelentésének [megfelelően]  quind. 
…… a nádor mondott levelében szereplő …. jött létre, a bírságokkal együtt ……. aug. 22-re 
(oct. Ass. virg. glor.) …….. halasztja. D. in Wysegrad, duo ……… a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 587. (Múz. Ta. Berthóty 89.) Papír, mintegy harmada hiányzik. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés (pro Laurencio de Vytez contra Petrum filium Mychaelis et 
Johannem filium Nicolai….). Kortárs kéztől feljegyzés részlete: …personaliter ad oct. 
Strennarum …. due. 

 
 
642. 1364. aug. 22. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Imre 
és Péter, pálos rendi conversus testvérek a zágrábelőhegyi Boldogságos Szűz Mária-
kolostor remetéi nevében bemutatták a Boszniában (in Vzura) ellopott nagypecsétjével 
ellátott, 1356. máj. 25-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét Pristauchyna föld ezen kolostornak 
tett adományáról és iktatásáról (l. Anjou-oklt. XL. 319. szám), amit kérésükre Lajos a 
tartalmával együtt elfogad és királyi hatáskörből örökre megerősít ezen Zagrabia-i remetéknek, 
függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., XI. Kal. Sept., 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Vilmos pécsi, Kálmán győri, 
László veszprémi, Mihály egri, István zágrábi püspök, egész Szlavónia  általános vikáriusa, 
Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós 
traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a szerémi, knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Zudor Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
K.: Smič. XIII. 393–394. (Eszerint Á.: zágrábi kápt. 1369. okt. 22.; Zagreb. Act. convent. 

Remethensis 1. 11.)  
 
 
643. 1364. aug. 22. Visegrád 
Bubeck István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy (miként ezt más oklevele 
tartalmazza) korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt 1363. szept. 10-én, a 
bosnyákok elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján (quind. residencie 
exercitus regii contra Boznenses moti et ad oct. regis Stephani in a. prox. preteritas 
proclamate) Balase fia: Jakab (Bozyn-i néhai Sebus mester fivére: Péter mester nevében a 
pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével) bemutatta Batyan-i Péter fia: Mihály ellenében a 
Lelez-i konvent 1361. ápr. 14-i (IV. f. p. quind. Passce d., a. eiusdem 1361.), királynak 
szóló jelentését, állítva, hogy ez tartalmazza Péter keresetét (accio). Eszerint amikor Sebus 
fivére: Péter mester Darouch-i László királyi emberrel és János testvérrel, a Lelez-i konvent 
tanúságával 1361. ápr. 13-án (f. III. p. quind. Passce, a. in predicto) Dobos és Domorad 
nevű örökjogú birtokait a szomszédok jelenlétében bejárva és visszavéve (recaptivando) a 
királyi és konventi emberekkel magának iktattatni akarta, János fia: György (Batyan-i Péter 
fia: Mihály famulus-a és officialis-a ezen ura nevében) őket nem a birtokok bejárásától, 
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hanem a Péter részére történő iktatásuktól tilalmazta, ezért Mihályt máj. 1-jére (oct. 
Georgii) megidézték Péter ellenében a királyi jelenlét elé. Annak igazolására, hogy 
Domorad birtok Péterhez tartozik, Jakab képviselő bemutatta az országbírónak [I.] Károly 
király (H) 1341. szept. 21-i, Damas-on kiadott nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXV. 661. 

szám). Ezen oklevelek megtekintése és a feleknek történő elmagyarázása (expositis) után 
Jakab képviselő a birtokok iktatása idején tett ellentmondás okát tudakolta, mire István fia: 
Domokos (Mihály nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy ezen 
birtokok oklevelekkel Mihályhoz tartoznak, amiket ő egy későbbi, az országbíró által 
kijelölendő időpontban bemutat, ezért István comes az ország vele bíráskodó nemeseivel 
meghagyta, hogy Mihály ezen okleveleit nov. 18-án (oct. Martini) mutassa be színe előtt. 
Azon a napon, mivel Pál fia: László (ezen Mihály nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló 
levelével) ezt nem teljesítette Balase fia: Jakab, Péter képviselője jelenlétében, hanem erre 
Mihálynak későbbi időpontot kért evidens ok nélkül, ezért István comes meghagyta, hogy 
Mihály az okleveleit [1364.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) 3 márka bírsággal mutassa be. 
Onnan ez – mivel Márton fia: Miklós (Zalouch fia Mihály fia Péter fia: Mihály nevében a 
Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta az országbírónak, nem tudja bemutatni 
az okleveleket, hanem a megfelelő bírsággal István comes későbbi időpontot tűzzön ki – 3 
márka bírsággal máj. 1-jére (oct. Georgii) lett halasztva, mikor is megjelent Péter mester 
fia: János (akire a per az apja halála után szállt), valamint Sebus fia: János mester (aki 
Mihállyal az országbíró más oklevele szerint a Domorad-on levő, általa korábban vissza-
vett és Mihály által tilalmazott) birtokrész ügyében szintén máj. 1-jén perben volt István 
comes országbíró előtt), és kérték, hogy Mihály mutassa be okleveleit, miként vállalta, 
mire Pál fia: László (Batyan-i Péter fia: Mihály nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló 
levelével) azt mondta, hogy Mihálynak Domorad birtok ügyében nincs semmilyen oklevele, 
e birtok nem tartozik hozzá, és kész azt a két Jánosnak átadni. Az országbíró a perfolyamot 
röviden összefoglalta, és mivel László képviselő elmondásából következően Mihály 
Domorad birtokot jogtalanul és hatalmaskodva tartotta, ezért a bárókkal és az ország vele 
bíráskodó nemeseivel Mihályt hatalmaskodásban marasztalta el, és meghagyta, hogy 
Domorad birtokot iktassák a két Jánosnak, bárki ellentmondása ellenére is (mivel Domorad 
visszavétele idején Mihályon kívül más nem mondott ellent), és kérte oklevelében a Lelez-i 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ol-i István fia: Balázs királyi ember a 
szomszédok jelenlétében Domorad birtokot minden haszonvétellel iktassa Sebus fia: János 
és Péter fia: János mestereknek és örököseiknek, majd a konvent tegyen a királynak jelentést 
aug. 1-jére (oct. Jacobi). Akkor Balase fia: Jakab a két János nevében a pozsonyi káptalan 
ügyvédvalló levelével bemutatta az országbírónak a Lelez-i konvent királynak szóló válasz-
levelét (l. 545. szám). Mivel eszerint az országbíró oklevelének megfelelően Domorad 
birtokot a szomszédok és a felek képviselői jelenlétében a királyi és konventi emberek 
iktatták a két Jánosnak, ezért István comes bírói hatáskörével Domorad birtokot minden 
haszonvétellel Sebus fia: János mesternek, Sebus fivére: Péter fia: János mesternek és örökö-
seiknek hagyja, nem érintve más jogát. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki nekik. D. in Wyssegrad, 22. die oct. Jacobi, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 3420. (NRA. 1539. 73.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, középkori kéztől: 

super Domrad. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1367. aug. 26. Dl. 84 285. (Lónyai cs. lt. AG. 39. 31.) Csak 

évvel. Eltérő névalakjai: Bubeek, Dobus, Bathyan. 
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644. 1364. aug. 22. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy az esztergomi 
káptalan birtokbejáró oklevelének megfelelően színe előtt Pál bencés rendi testvér – 
Seffrid, a pannonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-egyház apátja nevében annak 
ügyvédvalló levelével – 1363. aug. 27-én (oct. regis Stephani, in anno prox. transacto) 
Nezmel-i Hanthko mester ellen bemutatta a káptalan királynak szóló (annak parancslevelét 
átíró) ezen oklevelét, állítva, hogy ez tartalmazza az apát keresetét. Eszerint a király parancsára 
István mester országbírói prothonotarius-al, speciális királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat, Gergely mestert, akik júl. 10-én (f. II. p. Dominici tunc prox. preteritum) 
Ferenc mester, királyi fisicus és képviselő, valamint a szomszédok jelenlétében a Kamaron 
megyei Almas birtokra mentek, ahol Pál testvér, az apát képviselője bemutatott egy 
registrum-ot, ami alapján így végezték el a határjárást: a Dunától, nem messze a sziget 
végétől dél felé egy hegyig összesen 20 határjelet találtak, ezekből kilencet megújítottak és 
egy újat emeltek, és e hegynél Márk, Nezmel-i Hanthko mester famulus-a és officialis-a 
ezen ura számos famulus-ával, hospesével és jobbágyával együtt ezen határjeleket valósaknak 
nevezve a bejárásuknak és megújításuknak nem mondott ellent; ezután a hegyeken összesen 
8 régi határjelet értek el dél felé, és az utolsó négynél Márk ellentmondott, míg Ugrin néhai 
országbíró fia Miklós comes fia: László Zomold falvi szerviense és officialis-a: Gál ezen 4 
határjelről azt állította, hogy ura Zomold nevű birtokához tartoznak, de nem mondott ellent; 
nyugat felé 1 régi és 2 új határjel (utóbbiakról Márk azt mondta, hogy ezeket, de nem többet, 
Miklós néhai pécsi püspök emeltette), a régit megújították, és ennek sem Márk, sem Gál 
nem mondott ellent; nyugat felé 3 régi határjel egy nagy út mellett, amik Almas és Zumold 
birtokokat különítik el, és ezekből egyet megújítottak;  Suprasta-nak mondott köves hegyen 2 
határjel (az egyiket megújították), amik egy rétig dél felé Saar, észak felé Almas birtokot 
különítik el; a hegyről lejőve ezen rét felé 2 régi határjel, az egyiket megújították, majd 
ezután a határjelek távolságai miatt egy-egy új földjelet emeltek; 3 régi határjel, ezekből 
egy kő-határjelet megújítottak; mivel további valós határjeleket nem találtak, a registrum 
alapján (miként eddig tették) nem tudtak továbbmenni, mivel ha aszerint Fyzeg-ig és a 
Fyzeg folyón túl a Popere völgyön át a registrum-ban jelzett sziget csúcsáig mentek volna, 
akkor a bejárás nagy [földet] elcsatolt volna, ezért a mondott királyi oklevélnek és Pál mutatá-
sának megfelelően egy út mellett, ezen réten és más helyeken összesen 8, a Popmolna árka 
mellett 1, egy út mellett pedig 2 határjelet emeltek, és innen a határ továbbhalad a Fyzeg 
folyóig, ahol a Dunáig tart; mindezen határjeleket (kivéve a Márk által tilalmazott földrészt) a 
Duna felével a Sythwatew-ig Almas birtoknak iktatták és hagyták, Hanthkou mestert pedig 
ellentmondása megokolására az apát ellenében aug. 27-re a királyi jelenlét elé idézték. Pál 
testvér az oklevél bemutatása után a tilalmazás megokolását kérte, mire Fornas-i István fia: 
Péter (Hanthko mester nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy 
azért történt ura nevében ellentmondás a fenti határjelek ügyében, mivel azok emelésével 
az ura Nezmel nevű birtokához tartozó birtokrészt a királyi és káptalani emberek Almas 
birtokhoz akarták csatolni, Hanthkou mesternek Nezmel birtok határairól oklevelei vannak, 
amiket az országbíró által kitűzendő időpontban bemutat, ezért István comes meghagyta, 
hogy a felek vonatkozó okleveleiket nov. 8-án (oct. OO. SS.) mutassák be neki. Onnan ez 
István comes perhalasztó oklevele szerint [1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. prox. preteritas) 
lett kitűzve, mikor is megjelent egyrészről Pál testvér (Seffrid pannonhalmi apát nevében 
annak ügyvédvalló levelével), másrészről Fornas-i Péter (Nezmel-i Hanthko mester nevében 
az egri káptalan ügyvédvalló levelével), és Pál testvér bemutatta II. András fia: IV. Béla 
király (H) 1236. márc. 2-i privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 610. szám), ami átírta és 
megerősítette [I.] Szt. László király év nélküli, a monostor számos predium-áról és más 
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jogairól szóló privilégiumát (l. Reg. Arp. 29. szám), amiben ez szerepelt: a 11. predium-ot 
Almas-nak hívják (a privilégium azonban nem tartalmazta Almas határait). Ezzel szemben 
Péter képviselő bemutatta [I.] Lajos király (H) 1347. évi, uralkodása 6. évében kiadott 
privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXXI. 1189. szám), ami átírta és megerősítette az esztergomi 
káptalan [I.] Károly királynak szóló (annak a káptalanhoz küldött levelét tartalmazó) jelentését, 
mely 1339. évi oklevelek szerint (l. Anjou-oklt. XXIII. 725. és 726. szám) a király elé járult 
Lajos herceg nevelője (informator), a Frankonya-i Plespah és Leusko nemzetségéből (de 
genere) való Zauan-i Henrik fia: Lengyelo.-i (P) Miklós mester, és érdemeire hivatkozva 
kérte adományul magának és consobrinus-ainak – Zotrogh (dict.) Miklós fiainak: Henthko-nak 
és Mátyásnak – az (állítása szerint) örökös nélkül elhunyt ember birtokában volt, s ezért az 
uralkodó adományozási jogköréhez (collacio) háramlott Kamaron megyei Nezmel birtokot, 
az uralkodó ezért utasította az esztergomi kápalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akinek 
jelenlétében Pyrohtos (dict.) Mihály, a királyi aula servitor-a, az uralkodó speciális embere 
Nezmel-t a szomszédok jelenlétében járja be, ahol szükséges, emeljen új határjeleket a 
régiek mellé, ezzel mások birtokaitól különítse el, s ha a birtok valóban adományozási 
jogköréhez tartozik, iktassa nevezetteknek, ha nincs ellentmondás, az esetleges ellentmon-
dókat idézze jelenléte elé Miklós ellenében, majd a káptalan tegyen jelentést; a káptalan az 
uralkodó parancslevelének megfelelően kiküldte tanúságul László mester kanonokot, akivel 
Pyrohtos (dict.) Mihály királyi ember Nezmel birtokot a szomszédok – a néhai Pyrohtoldus 
sebész (cyrolitus) fiainak nevében megjelenő officialis: János; az Esztergom-szigeti (Insula 
Strigoniensis) apácák nevében előállt officialis: Péter; a király nevében megjelent Vilmos 
Wytan-i várnagy; a Moyk-i prépost; valamint a pannonhalmi Szt. Márton[-monostor] apátjának 
nevében előállt tatai apát – és a megye (provincia) más nemeseinek jelenlétében dec. 6-án 
(in fe. Nicolai) bejárta, mások birtokaitól elkülönítette, s mivel úgy találta, hogy örökös nél-
kül elhunyt emberé volt, s így a király adományozási jogköréhez tartozik, minden haszonvéte-
lével és tartozékával – szántóföldekkel, bozótosokkal (rubetis), a Duna révének vámjával, a 
Dunán felfelé és lefelé haladóktól beszedendő vámmal és a Dunában levő halászóhelyekkel 
–, valamint két, Nezmelzygeth és Fyurzigeth nevű szigetet a Nagy- (Maior) Duna felével 
ellentmondás nélkül iktatta Miklós mesternek, Lajos herceg nevelőjének és consobrinus-ainak: 
Henthko-nak és Mátyásnak (Nezmel birtok határait e privilégium részletesen tartalmazta). 
A privilégium megtekintése és a feleknek való elmagyarázása (explicatis) után Pál testvér, 
Seffrid apát képviselője azt mondta, hogy bár a tatai apát Nezmel birtok bejárása és iktatása 
idején jelen volt, de a határjelek emeléséhez a pannonhalmi apát részéről semmilyen beleegyezési 
hatásköre (auctoritas consensum prebendi) nem volt, a pannonhalmi apát nevében annak 
tudta és ügyvédvalló levele nélkül volt jelen, és a privilégium nem is tartalmazza a tatai 
apát nevét. Erre Hanthko képviselője, Fornas-i Péter azt mondta, hogy a tatai apát a pannon-
halmi apát személyében volt jelen a birtok határjeleinek emelésekor és adta ahhoz bele-
egyezését. Mivel Seffrid apát Almas birtokot Hanthko mester birtoka felől a királyi emberrel 
és az esztergomi káptalan tanúságával a mondott sziget végétől a hegyekig számos régi 
határjel mentén békésen, Hanthko officialis-a jelenlétében járatta be, aki a hegyen 2 régi 
határjel helyénél a hegy tetejéig ellentmondott, Pál testvér pedig igazolta IV. Béla király 
privilegiális oklevelével, hogy Almas birtok a Szt. Márton-egyházhoz tartozik, Fornas-i 
Péter képviselő viszont (miként korábban, úgy most is) azt állította, hogy a tilalmazott 
földrész Hanthko mesteré és a Lajos király privilégiumában leírt határokon belül fekszik, 
míg Pál testvér szerint viszont Almas határain belül, ezért az országbíró a vitás földrész 
határainak ismételt bejárása, megtekintése és becslése nélkül nem tudott megfelelő döntést 
hozni, így írásban kérte a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat a felek részére, 
akikkel a királyi emberek menjenek ápr. 7-én (quind. Passce d.) Hanthko mester Nezmel és 
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a pannonhalmi apát Almas nevű birtokára a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, 
a vitás földrészt először az apát v. képviselője által megmutatott régi határjelek szerint, 
majd Hanthko (az általa ott eredetiben bemutatandó királyi privilégiumban leírt határok 
szerinti) mutatása alapján járják be, s ha a felek a vitás földrész határai bejárásában és 
megmutatásában egyetértenek, akkor iktassák a feleknek a saját birtokjogaikat, határjelekkel 
elkülönítve, ha viszont nem értenek egyet, akkor a vitás földrészt, megtekintve minőségét, 
mennyiségét és hasznát, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, hamisság 
nélkül fogott bírókkal együtt szemmel becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et 
valore) az ország szokása szerint, majd ezután alaposan szemléljék meg, és a szomszédoktól 
tudják meg, hogy a melyik fél által mutatott határjelek valósabbak és pontosabbak, és hogy 
a Lajos király privilégiumában szereplő határjeleket a lengyel (Polonus) Miklós mester, a 
király egykori nevelője a régi határjelek mellett emelte-e v. sem, azt pedig különösen figyeljék 
meg, hogy az apát meg tudja-e mutatni a régi határjeleket, majd a káptalan máj. 1-jére (oct. 
Georgii) tegyen a királynak jelentést. Akkor megjelent az országbíró előtt egyrészről Pál 
testvér (Seffrid, a pannonhalmi Szt. Márton-egyház apátja nevében annak ügyvédvalló 
levelével), másrészről Nezmel-i Hanthko mester, és bemutatták a káptalan királynak szóló 
jelentését, miszerint az országbíró kérésére az apát részére Abustyam-i Tuluk (dict.) Pál 
királyi emberrel András mestert, Hanthko mester részére pedig Koacy-i [!] Márk királyi 
emberrel Mihály mestert, kanonoktársaikat küldték ki tanúságul, akik ápr. 7-én Hanthko 
mester Nezmel és az apát Almas nevű birtokára mentek a szomszédok, Hanthko, valamint 
Pál testvér, az apát képviselője jelenlétében, és a vitás földrészt először Pál testvér járta be 
annak régi határai mentén a saját korábbi bejárása szerint: az első határjeltől a hegyen levő 
4 határjelig (amiből kettőt korábban megújítottak); a hegy szélén 2 régi határjel dél felé; 
mintegy nyíllövésnyi távolságra bevetett szántóföldek végében, ezen hegy lejtőjén 4 egyértelmű 
határjel; jól láthatóan emelt 4 sarok-határjel, amikről Pál testvér azt állította, hogy Vstanch, 
Zomold és Almas birtokokat különítik el, a jelenlévő Gál, Konth Miklós nádor (H) Zumold 
falvi officialis-a ezen ura nevében pedig ennek nem mondott ellent; ott a további bejárástól 
elálltak, és Pál megerősítette, hogy onnan Hanthko mester az apáttal és konventjével nem 
határos tovább; ezután Hanthko a privilégiumának megfelelően (amit ott eredetijében be-
mutatott) elért a mondott 4 sarok-határjelig, amikről azt állította, hogy az egyik Nezmel, a 
többi Zumoldh és Wstanch birtokokat különíti el; nyugat felé 3 határjel egy út mellett, 
amikről azt mondta, hogy az egyik Nezmel-t, a többi Zumold-ot és Almas-t v. 
Wyfaluteleke-t választja el, viszont Pál testvér szerint csak Zumold-ot és Almas-t; kelet 
felé újra a mondott 4 határjel, ahol Henthko azt állította, hogy az ezen határok alatti vitás 
földrész őhozzá tartozik; ezután a királyi és káptalani emberek a szomszédokkal és fogott 
bírókkal a vitásan maradt, két határjárás közti részt, megtekintve mennyiségét, minőségét, 
hasznát és értékét, szemmel 50 holdnyi szántó-, hegyi és nem művelt földnek becsülték; 
kérdésükre, hogy a melyik fél által mutatott határjelek valósabbak és pontosabbak, a szomszédok 
azt felelték: nem emlékeznek arra, hogy mikor emelték azokat a régi határjeleket, amiket 
Pál testvér megmutatott, de azt jól tudják, hogy a lengyel Miklós mester, a király egykori 
nevelője határjeleket emelt. A felek ezután az okleveleik alapján igazságot kértek maguknak 
az országbírótól. Mivel tehát Seffrid apát Almas birtokot a fentebbi határok alatt a királyi 
és esztergomi káptalani emberekkel bejáratta és IV. Béla király privilégiumával bizonyította, 
hogy az hozzá és egyházához tartozik, Pál testvér azt állította, hogy a vitás földrész az apát 
birtoka valós és régi határain belül fekszik, Hanthko ellenben azt, hogy a Lajos király 
privilégiumában leírt és újonnan emelt határjelek között, amik emeléséhez viszont a pannon-
halmi apát nem járult hozzá, a határjárások során pedig Pál testvér valósabb és nyilvánvalóbb 
határjeleket mutatott, mint Hanthko, az ország kipróbált szokása szerint pedig az esküt a 
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korábbi birtokosoknak kell előírni, ezért az országbíró a vele ítélkező bárók és az ország 
nemesei tanácsával meghagyta, hogy Seffrid apát a királyi emberek és a győri káptalan 
tanúságai jelenlétében (akik kiküldésére István comes más levelével kérte a káptalant) júl. 
8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) menjen Almas és Nezmel birtokokra a szomszédok és a 
felek jelenlétében, a vitás földrészt a korábbiaknak megfelelően járja be, majd az egyik 
határjelnél egyedül, a saját státuszára (status regularis) és lelkiismeretére (consciencia) 
mondja el, hogy az általa bejártak Almas birtok valós határai és az 50 hold föld ezeken 
belül fekszik, s ha ezt így teljesíti, a földrészt ezen régi határok alatt, a szükséges helyeken 
új határjeleket emelve a királyi emberek az apát Almas nevű birtokához csatolva iktassák 
az apátnak és egyházának örök birtoklásra; ha az apát mindezt nem mondja el így, akkor 
pedig a földrészt Hanthko mesternek iktassák, majd a káptalan jelentését a felek vigyék el 
az országbírónak aug. 1-jére (oct. Jacobi). Akkor Pál testvér (Seffrid apát nevében annak 
ügyvédvalló levelével) bemutatta a káptalan jelentését (l. 544. szám). Ennek tartalmát az 
országbíró újra összefoglalja, és mivel a földrész iktatásának senki nem mondott ellent az 
országbíró előtt sem, ezért a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel az 50 holdnyi 
vitás földrészt a mondott régi határok alatt bírói hatáskörével a Szt. Márton-monostor apátjának 
és a monostornak hagyja örök birtoklásra, Almas nevű birtokukhoz csatolva, más jogának 
sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki az apátnak. 
D. in Wyssegrad, 22. die oct. Jacobi, a. d. 1364.  
 
E.: BFL. Konventi Lt. Capsarium. 487. 2. T. (Df. 207 285.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől feljegyzések. Középkori kéztől: VIII. Függőpecsét és vörös-lila fonata.  
Má.: Dl. 25 131. (Acta eccl. 23. 2.) Újkori, erősen kivonatos. 
K.: P. II. 491–499. 
 
 
645. 1364. aug. 22. Boldva 
Zuha-i Tamás mester fia: István mester, Zudar (dict.) Péter mester Bursud megyei 
vicecomes-e és a szolgabírók tudatják, hogy korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően 
aug. 22-én (f. V. an. Bartholomei) megjelent előttük Cheky-i [!] István felperes, és elmondta 
Puthnuk-i Miklós fia néhai László mester fia: Mihály ellenében, hogy az kezességet vállalt 
érte dec. 24-én (domin. an. Nat. d.) 10 márka kifizetésére, de ezt nem teljesítette. Erre Vörös 
(Ruffus) János királyi ügyvédvalló levéllel ezen ura: Mihály nevében tagadta Cheby-i István 
vádját, aki vállalta, hogy állítását Bodolow fia: Benedekkel és Leunard-al, Mihály famulus-aival 
mint tanúkkal bizonyítja, de János képviselő ezt nem fogadta el. Fentiek mindezek alapján 
a megyei nemesekkel együtt elrendelték, hogy István az állítását ötödmagával, nemesekkel 
szept. 5-én (quind. datarum presencium) a szokás szerint bizonyítsa színük előtt, és a 10 
márkát Mihálytól megszerzi majd. D. in villa Boldua, f. V. an. Bartholomei, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 89 372. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 13.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint 4 zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: non solvit sex grossos. 
R.: F. IX/6. 132. 
 
 
646. 1364. aug. 22. Bedrefalva 
Domokos fia: Lőrinc mester Haram-i várnagy, Crassow megyei vicecomes és a szolgabírók 
tudatják, hogy korábbi kötelezvénylevelük szerint aug. 15-én (in fe. Ass. glor. virg. Marie) 
Heym fia [Pál fia]: Péter mester és Ordas János fiai: Jakab és János 3-3 embert vezessenek 
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Bodugazunfalua birtokra, és amit akkor a hat fogott bíró 2 ló, 3 márka és 1,5 ferto elvétele 
ügyében dönt, el kell fogadják, s ha ezt valamelyikük nem teszi, 6 márkában marasztalják 
el. A kitűzött napon Péter odavezette fogott bíróit, de Ordas János fiai nem, és bár a 2 lovat 
nyereg és kantár nélkül átadták, a 3 márka és 1,5 ferto visszaadását elutasították [lehúzva: 
D. in Bedrefalua, f. V. p. Ass. virg. glor. Marie, a. d. 1364.], ezért fentiek 6 márkában marasz-
talták el őket. D. termino et loco prenotato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 043. (Kállay cs. lt. 1300. 1406.) Papír. Hátlapján azonos (pro magistro Petro 

filio Heim contra Jacobum et Johannem dictos Ordas…) és kortárs (pro Petro filio 
Heym) kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét nyoma.  

K.: Krassó III. 69–70; Doc. Rom. Hist. XII. 320–321. (román fordítással) 
R.: Kállay 1522. szám. 
 
 
647. [1364.] aug. 22. Avignon 
[V.] Orbán pápa utasítja Raymbaudus Cornuti-t, a Je-i Szt. János-ispotály Magyaro.-i (U) 
perjelét, hogy az [I.] Lajos királynak (U) írt, jelen levélhez csatolt levelét (l. 626. szám) 
mutassa be az uralkodónak, és Johannes-t annak kérései kapcsán ajánlja a királynak. D. 
Avenione, XI. Kal. Sept., pápasága 2. évében. [1364.]   
 
Má.: Österreichisches Staatsarchiv. HHStA. Wien. Handschriftenabteilung. Österreichische 

weltliche. Archive Weiss. 50. 2. 43. A. (Df. 258 483.) Újkori, eszerint Reg. anni II. 
secretorum Urbani V. pag. 291. alapján. 

 
 
648. [1364.] aug. 22. Avignon 
[V. Orbán pápa] Horthow-i István [fia:] Dénesnek a pécsi egyházmegyei Posega-i Szt. 
Péter-egyház kanonokságát biztosítja a kanonoki jog teljességével, és neki ott üres v. megüre-
sedő prebendát rezervál minden bevétellel, intve a pécsi püspököt, akihez ezen egyházban 
a prebendák adományozása tartozik, hogy erről ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek 
tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott száma, ezen egyház statutumai 
és szokásai ellenére is. D. Avinione, XI. Kal. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] Utasítja a 
boszniai püspököt és a pécsi egyházmegyei Gothow-i Szt. Mária-monostor apátját, hogy 
Jánost fogadtassák kanonokká a pozsegai egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban 
és helyet a káptalanban, a kanonokságot és prebendát adják át neki minden joggal és tartozékkal, 
vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 425v. (Df. 289 766.) 
R.: V. Orbán, LC. 12434. szám.  
 
 
649. 1364. aug. 23. Visegrád 
Bubeek István comes-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának elmondták Nogmihal-i 
András fia: István nevében, hogy amikor korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően 
színe előtt István aug. 1-jén (oct. Jacobi) 10 márkát kellett fizessen halasztás nélkül Miklós 
fia: Lukács Niuchke-i várnagynak, István erre a képviselőjét, Péter fia: Jakabot küldte, aki 
azonban útközben Narag faluban megbetegedett, így a kifizetést nem tudta teljesíteni. 
Ezért az országbíró kéri a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Bethlem-i 
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Demeter v. Bethlem-i Domokos v. Jakab fia: Tamás királyi ember tudja meg erről az igaz-
ságot, majd a konvent tegyen a királynak jelentést. D. in Wysegrad, in vig. Bartholomei, a. 
d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 9. (Df. 219 507.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
650. 1364. aug. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Enyud-i Tamás a maga és fiai: István és Miklós nevében bemutatta 
a győri káptalan 1357. szept. 6-i zárt jelentését az Enyud nevű birtokuk bejárásáról, határ-
jelei emeléséről és iktatásáról, amit kérésére Lajos királyi kegyességből (benignitas) új 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átír nekik és örököseiknek, nem érintve mások jogait. 
D. in Wissegrad, in fe. Bartholomei, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5176. (NRA. 333. 16.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét 

körvonala. 
Á.: I. Lajos király, 1378. febr. 17. Dl. 4681. (Uo. 630. 18.) Eltérő névalakja: Vissegrad. 
Má.: 1. Dl. 4680. (Uo. 951. 3.) XV. századi. Eddigiektől eltérő névalakjai: Enyed, 

Vysegrad. 
2. Ue. jelzet alatt. Újkori.  

 
 
651. 1364. aug. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Zurchuk-i Pál fia: Miklós a maga és fivére (uterinus frater): Bertalan 
nevében bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1363. 
jan. 9-i, gyanútól mentes oklevelét (l. Anjou-oklt. XLVII. 8. szám) az uralkodó által királyi 
kegyességből és Zenthmartun-i Márton fia: János kérésére nekik adott kegyről (specialis 
prerogative gracia). A király ezt Miklós kérésére átírja és annak tartalmával együtt nekik 
megerősíti új pecsétes oklevelében. D. in Wyssegrad, in fe. Bartholomei, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 586. (Múz. Ta. 1919. 23.) Hátlapján újkor kéztől tárgymegjelölés, valamint 

nagypecsét körvonalában: commissio generalis dominorum regis et regine. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
 
 
652. 1364. aug. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) Erduthelek-i Mátyás fia: Polhus (dict.) István előadva hű szolgálatait, a 
Heueswyuar megyei Kapolnastarkan nevű birtokot kérte örök adományul, azt állítva, hogy 
e föld a királyi adományozási jogkörhöz tartozik. Az uralkodó István hű szolgálatai 
viszonzásául Kapolnastarkan birtokot minden tartozékával, azon határok alatt, amikkel 
korábbi birtokosai tartották, Istvánnak és örököseinek adományozza, azon a címen, hogy 
adományozási jogköréhez tartozik, nem érintve más jogát. D. in Vissegrad, in fe. 
Bartholomei, a. d. 1364. 
 
Á.: Lackfi Imre nádor, 1374. máj. 16. HML. Egri kápt. mlt. 659. 17. 4. 2. 12. (Df. 

210 581.) Eszerint nyílt oklevél volt, a király nagypecsétjével. 
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653. [1364.] aug. 27. Avignon 
[V.] Orbán pápa Demeter szerémi electus felszentelése idejét a kánonokban megszabott 
időpont végétől 3 hónappal elhalasztja, hogy a hiányzó rendeket felvehesse. D. Avenione, 
VI. Kal. Sept., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 36. (Df. 289 758.)  
R.: V. Orbán, LC. 11781. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 319r. alapján.) 
 
 
654. [1364.] aug. 27. Avignon 
[V.] Orbán pápa [Demeter szerémi electus-nak]: valamely katolikus főpaptól (antistes) a 
diakónusi és papi rendet felveheti, majd tőle v. más főpaptól és az azt segítő 2 v. 3 katolikus 
püspöktől a felszentelést elfogadhatja. D. Avenione, VI. Kal. Sept., pápasága 2. évében. 
[1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 11782. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 319r. alapján.) 
 
 
655. [1364. aug. 27. után] 
Kont Miklós nádor bírságlevele szerint aug. 27-én (oct. regis Stephani) [Tuteus fia:] László 
mester nem jelent meg színe előtt, nem is küldött senkit maga helyett, ezért megbírságolta. 
 
Eml.: 1. Kont Miklós nádor, 1366. márc. 27. Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. D. 168.) 
2. Eml. 1. > Kont Miklós nádor, 1366. aug. 29. Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.)  

K.: Z. III. 304. (Eml. 2. alapján, Eml.-ben.) 
 
 
656. 1364. aug. 28.  
Az egri káptalan tudatja, hogy színük előtt Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) ország-
bírója döntéshozó oklevele szerint néhai Drugeth Miklós comes fia: János mester aug. 27-én 
(oct. regis Stephani) harmadmagával, nemesekkel esküt kellett tegyen Chazlouch-i László 
fia: János ellenében arról, hogy annak Walkow-i jobbágyát, akit gyilkosság miatt a birtokán 
elfogott, nem hatalmaskodva és jogtalanul, hanem törvényesen fejeztette le. A kitűzött 
napon azonban János mester nem tette le az esküt, holott László fia: János famulus-a és 
képviselője: Broud-i Pál fia: Tamás a Lelez-i prépost és konvent ügyvédvalló levelével 
várt rá a káptalan előtt. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 044. (Kállay cs. lt. 1300. 1439.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro Johanne Ladislaus de Hungh cum 
Lelez, pro in littere regales ad quindenas residencie. Sol. ambe. Stephanus. Due. 

R.: Kállay 1523. szám. 
 
 
657. [1364.] aug. 28.  
Az erdélyi kápt. jelenti Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i comes-nek, hogy levelének meg-
felelően (l. 557. szám) kiküldték karpapjukat: Antalt, akivel Pethlend-i István fia: András 
vajdai ember az Ottó apát Apathhyda, ill. Miklós fiai: János és András Zenthmyklos nevű 
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birtoka közötti vitás földrészt a monostornak iktatta, az alábbi határokkal elkülönítve: az 
Apathyda és Zenthmyklos birtokok között délre levő hegyen 3 régi határjel, az egyik Kara 
birtokot, a másik Zenthmyklos falut, a harmadik Apathhyda birtokot különíti el; észak felé 
kis hegyek közt két régi határjel mellett egy újat emeltek, ami elválasztja Zenthmyklos-t 
Apathhyda-tól; Clusakna-ra tartó nagy út; Lukashalm nevű kis hegy oldalában egy gödör 
mellett új határjelet emeltek; az Apathhyda-ra tartó út és a Zomos folyó közt új határjelet 
emeltek; Zomus folyón túl Kwesorr nevű hegy. D. in fe. Augustini, a. d. prenotato. [1364.] 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1367. okt. 12. > Kolozsmonostori konvent, 1546. júl. 30. Dl. 36 908. 

(KKOL. Cista comitatuum. Kolozs. A. 9.) 
Má.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konvent. 202. Com. Kolos B. 48. (Df. 

275 361.) 1427 körüli, csak a hj.  
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 275–276. (csak a hj., 1364. jún. 15-i dátummal; román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 315. szám. 
 
 
658. 1364. aug. 28. 
Péter prépost és a Leleez-i Szt. Kereszt-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának, hogy a [hátlap: Benedek Scepsy-i prépost és káptalanja részére] 
tudományvételekre, tilalmazásokra, idézésekre, birtokok visszavételére (recaptivacio) 1 
évre kiadott általános oklevelében foglalt kérésének megfelelően kiküldték tanúságul János 
klerikust, akivel Bálint nádori ember aug. 18-án (domin. an. regis Stephani) Ólubló 
(Antiqua Lyblou) birtokra menve a Lyblou-i districtus (Pál fia: Miklós mester Lyblou-i 
várnagy hívására összegyűlt) soltészaitól, hospeseitől és népeitől, főleg a Gnezna-iaktól, 
továbbá a várnagytól megtudták, hogy egy hegy csúcsától a prépost és a káptalan Kalach 
nevű birtoka és a Gnezna birtok közötti szántóföldnek a Gnezna felőli, ezen hegy oldalán 
levő erdőig tartó, a Scepus-i Szt. Márton-egyház határain belül fekvő részét, amit a 
Kalach-i népek v. hospesek (a prépost és a káptalan jobbágyai) irtottak és eddig békésen 
használva birtokolták, a Gnezna-i népek hatalmaskodva elfoglalták. A tudományvétel után 
a nádori ember a várnagy, a soltészek és a Lyblou-i districtus népei jelenlétében az ország 
szokásának megfelelően tilalmazta a Gnezna-i népeket a szántóföld jogtalan elfoglalásától, 
termései és hasznai erőszakos beszedésétől. D. f. IV. p. oct. Ass. Marie, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. I. 7. 5. 5. (Df. 272 449.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, újkori. 

2. Uo. I. 7. 5. 8. (Df. 272 452.) Újkori. 
 
 
659. 1364. aug. 28. 
A nyitrai káptalan igazolja, hogy színük előtt Bubeek István comes országbíró döntéshozó 
oklevelének megfelelően Vasard-i Lothard fia: Miklós aug. 27-én (oct. regis Stephani) 
letette az esküt arról, hogy júl. 21-én (domin. an. Jacobi) az Atrak nevű birtokán Vasard-i 
Péter fia: Jakabnak a Tamás és János nevű jobbágyait nem verte meg kegyetlenül, és Jakab 
vádjában ártatlan. Ezért Jakab az ügyben nyugtatta és felmentette Miklóst. D. 2. die dicti 
deposicionis sacramenti antedicti, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 95 571. (Binnyey vétel 33.) Hátlapján pecsét nyoma.  
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660. 1364. aug. 28. 
A váradi monostor konventje igazolja, hogy színük előtt Konth Miklós nádor (H), a kunok 
bírája memorialis oklevelének megfelelően aug. 27-én (oct. regis [Stephani]) néhai Tuteus 
mester fia: László mester kilenced-magával, nemesekkel letette az esküt arról, hogy Boxa-i 
Bálint fia: Lászlónak adott fizetségként (stipendium) 40 forintot és egy idei csikót, ám 
ezeket László nem szolgálta meg. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 328. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 435.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (…octavo die octavarum eiusdem festi ad iudicem…), valamint zárópecsét kör-
vonala. Kortárs kéztől: pro actore Georgius filius Lucasii cum Pechuaradiensis, in non 
venit, comitatus de Baranya. Solvit actor. 

K.: Z. III. 249–250. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 290. szám. 
 
 
661. [1364.] aug. 28. Avignon 
[V.] Orbán pápa az esztergomi érseknek és suffraganeus-ainak: habár az ispotályok meg-
újításáról és gondozásáról (super reformacione et cura zenodochiorum, leprosoriarum et 
elemosinarium seu hospitalium) V. Kelemen pápa Quia contingit… kezdetű rendelete a 
szent tanács jóváhagyásával foglalkozott, de a helyzet mégsem oldódott meg, ezért a pápa 
gondoskodni óhajtván a csalók ellenében a leprások és más szegények élelméről, érvényteleníti 
ezen ispotályok – kivéve, ha lovag- (militaris) v. szerzetesrendeknél vannak – eladomá-
nyozásait és megerősítéseit, amiket a korábbi római pápák v. az apostoli szék legátusai v. 
mások pápai hatáskörrel bármely egyházi v. világi személyeknek tettek. Miután az érvény-
telenítést kihirdették azon városban v. egyházmegyében, ahol efféle kegyes helyek vannak, 
ezen ispotályok irányítását adják át 2 hónapon belül alkalmas és jónevű személyeknek 
(akik az ispotályokat és vagyonukat hasznosan tudják kormányozni, és bevételeiket a 
nyomorúságos személyek hasznára fordítani). Utasítja a címzetteket, hogy miután e levelet 
megkapták, városaik és egyházmegyéik egyházaiban (cathedralibus ac aliis ecclesiis) ezen 
rendelkezést 1 hónapon belül hirdessék ki, hajtassák végre és felügyeljék annak betartását, 
az ellentmondókat egyházi fenyítékkel (censura) csitítva. Mivel jelen levelet az utak veszélyei 
miatt talán nem lehet bemutatni minden suffraganeus-nak, ezért az érsek e levél közjegyzői 
átiratát a pecsétjével ellátva nekik küldje el, aminek mint az eredeti levélnek adjanak hitelt. 
D. Avinione, V. Kal. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
Á.: 1. Miklós esztergomi érsek, 1366. aug. 24. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 

195. (Beke 1. 173.) (Df. 277 372.) 
2. Á. 1. > Mihály egri püspök, 1367. máj. 14. AM. Košic. Archivum secretum. C. 51. 
(Df. 269 198.) 

K.: F. IX/3. 436–438. 
R.: Beke A., TT. 1889. 764. 
 
 
662. 1364. aug. 29.  
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt megjelent 
egyrészről Sarusbarcha-i Mayus fia Tamás fia: Sebestyén, másrészről a másik Barcha-i 
Miklós fia János fia: Antal, és Sebestyén elmondta, hogy jelenlegi sürgető szükségei miatt 
a Sarusbarcha-n levő birtokrésze felét minden haszonvétellel (szántóföldek, rétek és más 
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tartozékok) Antalnak 4 aranyforint készpénzért elzálogosította, bármikori (büntetés és vita 
nélküli) visszaváltással ezen összegért. D. in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 60 302. (Máriássy cs. lt. Vegyes 158.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
663. 1364. aug. 29.  
A váradi káptalan András, az erdélyi fehérvári káptalan éneklőkanonoka Domokos erdélyi 
püspök nevében, az utak veszélyei miatt és joga őrzése érdekében előadott kérésére és 
oklevél-bemutatása alapján privilegiális oklevelében átírja 1349. máj. 5-i, ép és gyanútól 
mentes privilegiális oklevelét a [Karazna megyei Baldun birtokon levő] birtokrész adomá-
nyozásáról (l. Anjou-oklt. XXXIII. 308. szám). D. in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1364., 
amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 189. (Df. 277 365.) Hátlapján középkori 

(Baldon névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 323–324. (román fordítással) 
R.: F. IX/3. 450; Beke 170. szám. (1365-ös évvel); Erdélyi Okm. IV. 316. szám. 
 
 
664. 1364. aug. 29. Spalato 
Anno 1364., ind. 2., die 29. Aug. [I.] Lajos király (H) uralkodása és Hugolin spalatoi 
(Spaletum) érsek idején Spalatoban oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 395. (Spalatoban volt E.-je alapján.) 
 
 
665. 1364. aug. 30. Garadna 
Fargach (dict.) András mester, Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója bírság-
szedője tudatja, hogy 12 márka bírság – amiben ura: az országbíró az oklevelével Barcha-i 
Tamás fiait: Sebestyént és Györgyöt elmarasztalta Thusa-i Pál fia: Péter és Fyntha nemes 
asszony, Thusa-i Jakab felesége ellenében – kétharmadáról Sebestyén a maga és György 
nevében pénzkifizetéssel elégtételt adott a bírságszedőnek, aki ezért Tamás fiait erről 
nyugtatja. D. in Garadna, 2. die Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 83 293. (Bárczay cs. lt. 1. 89.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét nyoma. 
 
 
666. [1364.] aug. 31. Kapos 
Nogmihal-i Lőrinc fia: György mester (Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Vngh-i comes-ek 
vicecomes-e) és a szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének 
megfelelően (l. 575. szám) kiküldték az egyik szolgabírót (unus ex nobis), aki Vngh megyében 
nemesektől, nem nemesektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől megtudta: 
István fia: Tamás olyan tudományvételt foganatosított László fiai: János és Péter ellen, 
hogy azok a Geyeuch nevű birtokán, a Stripou folyón levő hidat hatalmaskodva őrzik, 
miáltal Tamásnak sok kárt okoznak jelenleg is. Azonban László fiai ezen hidat nem őrizték, 
és Tamásnak sem okoztak soha kárt, mert a híd mindig és jelenleg is az Vngh megyéből 
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Beregh megyébe átkelők számára közös út volt a Stripou folyó felett. D. in Kapos, sab. p. 
Decoll. Johannis Bapt., a. supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 52 045. (Kállay cs. lt. 1300. 1435.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint László fiai Chazloch-iak, Tamás Zerethua-i), valamint 3 zárópecsét nyoma. 
R.: Kállay 1524. szám. 
 
 
667. 1364. aug. 31. 
A győri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes országbíró 
döntéshozó, a pozsonyi káptalan érdekében kiadott oklevelének megfelelően az abban 
megnevezett Gutur-i János fia: Györggyel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Balázs 
mestert, akik aug. 27-én (oct. regis Stephani) és más alkalmas napokon Banuelky birtokot 
a szomszédok, a pozsonyi káptalan néhány tagja és képviselője: Lőrinc mester, és számos 
Banuelky-i nemes jelenlétében királyi mértékkel (ami az országbíró pecsétfőjével volt 
lezárva, és a királyi és káptalani ember adták át a feleknek) megmérték, úgy, hogy minden 
hold földben hosszúságban 72, szélességben 12 mérték volt, és ennek során összesen (ti. a 
vizekkel, művelt és nem művelt földekkel, erdőkkel, rétekkel együtt) 247 holdat mértek, 
ezenfelül találtak 2 malmot a Challo folyón, 348 gyümölcsfát (kivéve a szilva-, mogyoró- 
és fűzfákat) és 7 telekhelyet. Amikor a mérés után, megtekintve Banuelky birtok mennyi-
ségét és termékenységét, fogott bírókkal fel akarták azt becsülni értékén (in condigno suo 
precio et valore), az ott összegyűlt szomszédos nemesek és fogott bírók nem akarták azt 
Challokuz provincia szokása szerint felbecsülni, nélkülük pedig a királyi és káptalani emberek 
maguk ezt nem tudták megtenni, így a becslést az országbíró és más bárók döntésére hagyták. 
D. 5. die oct. regis Stephani, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. mlt. R. 2. 72. (Df. 228 326.) Hátlapján azonos (…ad oct. fe. OO. 

SS. ad iudicem) és más középkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
668. 1364. aug. 31. 
A váradi káptalan előtt Kyskemyn-i Balázs fia: János megvallotta, hogy a Kyskemyn-i 
vásárolt birtokrésze felét Balázs fia: Istvánnak (aki az ő anyja másik férjétől származik) és 
örököseinek adta birtoklásra, úgy, hogy ha István örökösök nélkül halna meg, a birtokrész 
visszakerül Jánoshoz. D. sab. p. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 38 685. (Ovári cs. lt.) Hátlapján mandorla alakú pecsét körvonala. 
 
 
669. 1364. aug. 31. 
A váradi monostor konventje igazolja, hogy színük előtt Konth Miklós nádor (H), a kunok 
bírája (magnificus baro) memorialis oklevelének megfelelően aug. 30-án (4. die oct. regis 
Stephani) néhai Tuteus mester fia: László mester harmadmagával, nemesekkel letette az 
esküt arról, hogy ártatlan Fábián testvér Batha-i apát (a nádor oklevelében részletesen szereplő) 
vádjában. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 77 334. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 441.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-
jelölés (…octavo die quarti diei octavarum festi Beati regis Stephani domino palatino 
rescripcionalis), valamint zárópecsét töredékei. 

K.: Z. III. 250–251. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 291. szám. 
 
 
670. 1364. szept. 1. 
Konth Miklós nádor 1364. szept. 1-jén (a. d. 1364., in fe. Egidii) kiadott nyílt oklevele 
szerint színe előtt Tolcha-i [!] Vza fia: Imre és Tolchua-i János fia László fiai: Langueus és 
Egyed megvallották, hogy a 36 budai márka bírság ügyében, amit Imre aug. 22-én (oct. 
Ass. B. virg.) kellett volna kifizessen az országbíró előtt László fiainak, úgy egyeztek meg, 
hogy Imre az összeg fejében László fiainak elzálogosította az oklevélben szereplő feltételekkel 
a Zarhegh nevű hegyen (amin szőlők vannak) levő részét addig, míg a 36 márkát ki nem 
tudja nekik fizetni. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. jan. 28. Dl. 2542. (NRA. 831. 16.) 
 
 
671. [1364.] szept. 1.  
A Clusmonstra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház jelenti Péter mester erdélyi alvajdának, 
hogy levelének megfelelően (l. 610. szám) János fia: Péter alvajdai emberrel kiküldték 
János testvér papot, akik aug. 26-án (f. II. p. Bartholomei) Cherkeud birtok határait 
Munera birtok felől be akarták járni és új határjeleket emelni a régiek mellé, ám a Munera-i 
hospesek hatalmaskodva, felfegyverkezve ennek ellentmondtak. Majd amikor aug. 29-én 
(in die Augustini) Buzd birtok határait be akarták járni Enyd és Huzyuteluk felől és új határ-
jeleket emelni a régiek mellé, az Enyd-i hospesek a határjelek emelésének, Huzywteluk-i 
Alard pedig szintén ennek és a bejárásnak ellentmondtak. Ezért őket a mondott napokon és 
helyszíneken az alvajda elé idézték az erdélyi káptalan ellenében szept. 15-re (oct. Nat. B. 
Marie virg.). D. in fe. Egidii, a. prenotato. [1364.]  
 
E.: Dl. 30 684. (GYKOL. Centuriae M. 48.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékei. Középkori kéztől: Chyrged, Bwzd. Kortárs kéztől: pro 
Mathia, Johanne filio Mychaelis et Johanne de Kereztyenzigethe nobilibus de Enyed 
assumptores conparuerunt ad oct. B. Mychaelis. Hospites de Monera et Alardus non 
venerunt. 

Á.: Erdélyi kápt., 1810. jún. 23. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 326–327. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 317. szám. 
 
 
672. 1364. szept. 1. 
……. Mixe fia: István a maga, valamint Iwan, Pál, György és Miklós nevében (akik esetleges 
büntetését magára vállalta az ügyben) …… megvallotta, hogy ….. és elődei a Hraschina 
districtus-beli Berkueulg birtokon laktak …… de sosem mint a saját birtokukon, hanem 
mindig is mint Punyk fia: Péter és elődei örökbirtokán …… jobbágyok módjára laktak, 
ezért Berkueulg birtokról bármely oklevelet …. akármely bíró előtt ……. jelen oklevéllel 
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érvénytelennek …... Erről ….. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 
in fe. …. Egidii, a. d. 1364. Arenga. 
 
Fk.: Dl. 33 971. (NRA. 1598. 25.) Mintegy harmada hiányzik. Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. 
K.: Smič. XIII. 396.  
Megj.: K. és OL-adatbázis szerint is a zágrábi káptalan oklevele. 
 
 
673. 1364. szept. 3. 
A nyitrai káptalan előtt Peech-i János fia: János megvallotta, hogy magnificus Hedrehuar-i 
Miklós fia: Miklós mester, királynéi ajtónállómester és udvarbíró, Fejér és Tolna megyei 
comes nevében a familiárisa és képviselője: András litteratus a Győr megyei Kysbarat 
birtok kapcsán – ahol Szt. Kozma és Damján vértanú-egyház van, és amit a győri káptalan 
oklevelével János korábban elzálogosított Miklós mesternek – a káptalan ezen oklevelének 
megfelelően kifizetett neki 45 aranyforintot, azzal, hogy ha Jánosnak a birtok ügyében 
bármikor is pénz kellene, azt Miklós mestertől (és nem mástól) kaphatja meg, a birtokot 
pedig senki másnak nem adhatja majd el, csak Miklós mesternek. Kysbarat birtokot János 
a saját és nem a más(ok)tól kapott pénzén válthatja ki a győri káptalan ezen oklevelében 
szereplő forint-összegért Miklós mestertől, akit addig is békésen őrizzen meg e birtokban. 
D. f. III. p. Egidii, a. d. 1364. 
 
K.: Héderváry I. 59–60. (Héderváry cs. lt. 44. 3. alapján, eszerint hátlapján pecsét töredéke.) 
 
 
674. [1364.] szept. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa megtudta, hogy viszály tört ki egyrészről a salzburgi érsek és [IV.] Rudolf 
osztrák herceg, másrészről [II.] István, Bauaria hercege közt, akik számos vérrokonukat és 
barátukat hívták segítségül, és majdnem egész Germania-t és a szomszédos részeket be 
akarják vonni a kölcsönös pusztításba, és ha nem békélnek meg és általános csatába kerülnek, a 
keresztény vér hullása, a lelkek veszélye és sok más rossz következik. A pápa emiatt 
Agapitus Ascoli Piceno-i (Esculanum) püspököt, az apostoli szék nunciusát, jelen oklevél 
bemutatóját az érsek és a hercegek elé küldte, hogy buzdítsa őket: álljanak el a háborúskodástól, 
békéljenek meg [I.] Lajos király (V) tanácsával és tárgyaljanak a békéről. A pápa kéri Lajost, 
hogy e béke ügyében járjon el, főleg Rudolf hercegnél, a nuncius felé pedig legyen kedvezéssel 
és tanáccsal. D. Avinione, III. Non. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] Hasonlóan többek 
között [IV.] Károly római császárnak, Rudolf osztrák hercegnek, István bajor hercegnek, a 
salzburgi érseknek, Bohemia-i Jánosnak, Morauia őrgrófjának. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 620–621; Theiner II. 64. (Reg. orig. Urbani V. anno II. secr. fol. 

327. alapján.); Mon. Vat. Boh. III. 222–223. (A császárnak írt oklevél alapján: Reg. 
Vat. Vol. 246. fol. 327.) 

R.: Reg. Imp. VIII. 514. 
 
 
675. [1364.] szept. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa megtudta, hogy viszály tört ki egyrészről a salzburgi érsek és Austria hercegei, 
másrészről [II.] István, Bauaria hercege között, emiatt Agapitus Ascoli Piceno-i 
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(Esculanum) püspököt, az apostoli szék nunciusát, jelen oklevél bemutatóját küldte el a 
felek közötti béketárgyalás érdekében, általa és pápai oklevéllel buzdítva [I.] Lajos királyt 
(V), hogy a béke kedvéért járjon el az osztrák hercegeknél, akik remélhetőleg elfogadják a 
király tanácsait. Ezért a pápa kéri Miklós esztergomi érseket, hogy lehetősége szerint 
győzze meg a királyt az ügyben. D. Avinione, III. Non. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] 
Hasonlóan Tamás kalocsai érseknek, az erdélyi, nyitrai, csanádi (Cenad), váradi, veszprémi, 
zágrábi, boszniai, győri, pécsi és egri püspöknek, a váci electus-nak, Erzsébet id. királynénak 
(U), Miklós székelyispánnak (comes trium generum siculorum), Konia pozsonyi comes-nek 
[!], János királyi tárnokmesternek, Sech-i Miklósnak, Dalmácia és Horváto. bánjának, Mikch 
néhai bán fia: Istvánnak, Bebek István országbírónak, Dénes erdélyi vajdának, Leustach-nak, 
Sclauonia bánjának [!], Miklós nádornak (U), Sara-i [!] Miklós Baco-i [!] bánnak. 
 
K.: Theiner II. 63–64. (Reg. Urbani V. Anno II. secr. fol. 329. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 514.  
 
 
676. [1364.] szept. 3. Avignon 
[V. Orbán pápa] Chicha-i Márton [fia:] Jánosnak a kalocsai egyházmegyei Titul-i egyház 
kanonokságát biztosítja a kanonoki jog teljességével, és neki ott üres v. megüresedő 
prebendát rezervál minden bevétellel, intve az ottani prépostot, akihez ezen egyházban a 
prebendák adományozása tartozik, hogy erről ne rendelkezzen, mert azt érvénytelennek 
tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott száma, ezen egyház statutumai 
és szokásai ellenére is. D. Avinione, III. Non. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] Utasítja a 
péterváradi (Varadinum Petri) Szt. Mária- és a kalocsai egyházmegyei Tuniw-i [?] Szt. 
György-monostor apátját, hogy Jánost fogadtassa kanonokká a Titul-i egyházban, biztosít-
sanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot és prebendát adják 
át neki minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut 
supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 396r-v. (Df. 289 765.) 
R.: V. Orbán, LC. 12440. szám. 
 
 
677. 1364. szept. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Wissegrad-on, 1364. szept. 4-én (f. IV. an. Nat. virg. glor., a. d. 1364.) 
kiadott nyílt oklevele, ami átírta és megerősítette 1362. márc. 13-án kiadott oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLVI. 94. szám). 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. aug. 31. Dl. 42 460. (Múz. Ta. 1913. 36.) 
 
 
678. 1364. szept. 5. Gelénes 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zothmar és Vgacha megyék neme-
seinek és más, bármiféle helyzetű és állapotú embereinek szept. 2-án (f. II. an. Nat. B. Marie 
virg.) Gylienus falu mellett tartott közgyűlésén Lengel (dict.) János fia: Leukus mester és 
László fia: Mihály mester, Kyssemyen-i nemesek tiltakoztak, hogy az ő, generacio-ik és 
frater-eik akarata ellenére Kyssemyen és Keer nevű birtokaik szomszédai: a Zomuszeg ~ 
Zamuszeg falubeli népek, ill. Philep ~ Phylep nevű birtokuk szomszédai: az érsek testvére 
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(germanus), Tamás mester Vosad-i, Tharcha-i és Apathy-i jobbágyai és Cenkes ~ Cynkes 
(dict.) Jakab Nogmyhal-i jobbágyai ezen birtokaikat jogtalanul és folyamatosan használják, 
hatalmaskodva elvéve azok teméseit és hasznait. Ezért őket mindettől Leukus és Mihály a 
maguk, frater-eik és generacio-ik nevében nyilvánosan tilalmazták. D. in villa Gylianus, 4. 
die congregacionis nostre antedicte, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 046. (Kállay cs. lt. 1300. 1421.) Papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1526. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 328. 
 
 
679. 1364. szept. 5. Gelénes 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Vaday-i György fia: András vállalta, hogy az 
adóssága fejében 22 forintot fizet Zanyzlou-i Mihály fia: Péternek nov. 14-én (f. V. p. oct. 
OO. SS.) a Byhor megyei szolgabírók előtt absque nona et decima partibus, s ha ezt akkor 
nem teljesíti, az összeg kétszeresében, továbbá a per kezdete előtt kifizetendő 6 márka 
dénárban (a bíró része nélkül) marasztalják el. D. in villa Gelyenus, f. V. an. Nat. virg. 
glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 055. (Kállay cs. lt. 1300. 1464.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma és visszazáró pecsét darabja. Solvit-jel. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1525. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 328. 
 
 
680. 1364. szept. 5. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt Cherne-i Eze (dict.) Péter fia Demeter fia: 
Péter megvallotta, hogy mivel Detric fia: László és Ozd-i János fia: Domokos visszaadták 
Ozd-i Donch fiainak: Miklósnak és Istvánnak az Ozd-on és Zyniko-n levő birtokrészeiket 
(amiket ezen Demetertől kaptak), ezért Péter vállalta, hogy Cherne birtokot és az Ozd-on 
és Zyniko-n levő birtokrészeket Lászlóval és Domokossal 3 egyenlő részre osztja, amikor 
ők ezt kérik, és mindenkinek a maga részét átadja, s ha ezt mégsem tenné, hatalombajban 
való elbukás büntetésében (pena duelli facti potencialis) marasztalják el László és Domokos 
ellenében. D. f. V. p. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 30 685. (GYKOL. Misc. 1. 6. 20.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

kerek pecsét körvonalában: de noticia Petri fidem fecit magister Nicolaus filius 
Johannis de Brezeuiche. 

 
 
681. 1364. szept. 5. Zára 
Anno 1364., ind. 2., die 5. Sept. [I.] Lajos király (H) uralkodása, Nicolaus de Matafaris 
zárai érsek, decretum doctor és Zech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, Zára 
(Jadra) város comes-e idején Zárában oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 397–398. (Zárai lt.-ban volt E.-je alapján.) 
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682. [13]64. szept. 5. Avignon 
Mihály egri püspök a servitium commune-ja egy részéért 84 forintot, 4 servitium-a egy 
részéért pedig 16 forintot [kifizetett] jelen oklevél kiadása napján Johannes de Bredensthel, 
doctor legum által. [A többire] dec. 25-ig (usque fe. Nat. d.) kapott halasztást. Avinione, 5. 
Sept., [13]64. 
 
K.: CDP. I. 427. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 37. fol. 

130r. alapján.) 
 
 
683. 1364. szept. 6. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a vasvári káptalannak: mivel 
privilegiális oklevele szerint Nogmortun-i Lőrinc fia: Nykul mestert Zeredahel és 
Senwerth birtokok hatalmaskodó elfoglalása miatt Azzun-i Osl fia János fia: János mester 
ellenében hatalmaskodásban és saját birtokai, birtokrészei, javai és tulajdonai elvesztésében 
marasztalta el, amik kétharmada István comes bírói kezeihez, egyharmada János mester 
kezeihez kell háramoljanak, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Dorman fia: Pál királyi ember menjen Nykul mester saját birtokaira és birtokrészeire a 
szomszédok, valamint Nykul frater-ei, generacio-i és (vér)rokonai összehívásával, ezek 
kétharmadát István comes bírói kezeihez, egyharmadát a peres ellenfél: János mester kezeihez 
iktassa birtoklásra addig, míg ezeket István comes-től és Jánostól ki nem váltják azok, 
akiket ez megillet. A kiváltás szándéka esetén a királyi ember ezeket haszonvételeikkel 
együtt fogott bírókkal becsülje fel értékükön (in condigno suo precio et valore) az ország 
szokásának megfelelően, és a kiváltani szándékozóknak nov. 8-át (oct. OO. SS.) jelölje ki 
a király előtti megjelenésre, hogy akkor elfogadják a kiváltás időpontját. A királyi ember 
Nykul mester javait, amiket meg tud találni, vegye el, kétharmadukat István comes kezeihez, 
egyharmadukat János kezeihez csatolja és adja át, majd a káptalan nov. 8-ra tegyen jelentést 
a királynak. D. in Wyssegrad, f. VI. an. Nat. B. virg., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 588. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Hátlapján azonos és középkori kezektől 

(Zerdahel névalakkal) tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei és visszazáró 
pecsét része.  

K.: F. IX/7. 525–527. 
 
 
684. 1364. szept. 6. Gelénes 
Zothmar megye szolgabírói előtt Miklós fia: László és Rohud-i Benedek fia: Miklós vállalták, 
hogy nov. 18-án (oct. Martini) Semyen-i László fia: Mihálynak 7 forintot fizetnek. Ha 
akkor ezt nem teszik, a bíró része nélküli 3 márkában marasztalják el őket. D. in Gelyenus, 
f. VI. an. Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 047. (Kállay cs. lt. 1300. 1488.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint három zárópecsét töredéke.  
R.: Kállay 1527. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 330; Szatmár m. 179. szám. 
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685. 1364. szept. 7. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Jakab fia: Miklós mester, a királyi aula familiárisa hű szolgálataiért, 
amiket az uralkodó és országa feladataiban állhatatosan teljesített, nem kímélve javait és 
személyét, és bár ezek miatt többet érdemelne, viszonzásul engedélyezi, hogy Miklós a 
Bors megyei Vgrouch nevű birtokán minden héten kedden (f. III.) szabad vásárt tartson, a 
többi megyei vásár jogának sérelme nélkül. A király biztosítja a kereskedőket és más vásározó 
embereket, hogy e vásárra javaikkal és áruikkal biztonságban menjenek, adásvételeiket ott 
szabadon végezzék, majd azok végeztével békésen haladjanak haza (ad propria) v. más 
helyre, ahova tartanak, javaikban és személyükben a király védelme és speciális oltalma 
alatt, miként e vásárt a király a Boszniában (in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott 
másik oklevelével már engedélyezte Miklósnak. Mindezt mindenütt nyilvánosan hirdessék 
ki. D. in Wyssegrad, in vig. Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 16 117. (Keglevich cs. lt. AM. 23.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint nagypecsét körvonala. 
 
 
686. 1364. szept. 7. Lampertszásza 
Bagonya fia: János mester, Lack fia: Pál mester Bereg megyei vicecomes-e és a 4 szolgabíró 
tudatja, hogy amikor Pál mester (dominus noster) királyi oklevéllel Harabor birtokon a 
Rekethyes Thou nevű földhöz ért, a Vary-i népek azt mondták, hogy Harabor-i Thene fia: 
István ezen földet Kallow-i Egyed fia: Ywan mesternek eladta. Erre Harabor-i István fia: 
András az ottani nemesekkel és a szomszédokkal azt felelte, hogy e föld nem volt az ő 
apjáé: Istváné, aki azt nem is adta el, e föld nem Harabor-hoz, hanem mindig is Bodolow 
faluhoz tartozott. Majd Vörös (Rufus) Miklós, a Bodolow-i urak képviselője a Vary-i népeket, 
a Harabor-i nemeseket és másokat e föld használatától tilalmazta a vicecomes és a szolga-
bírók előtt, akik Miklós kérésére erről oklevelet bocsátanak ki. D. in Luppretzaza, sab. p. 
Egidii, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 048. (Kállay cs. lt. 1300. 732.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(pro Stephano magistro Leukus [!] de Bodolow…; Rekethyes Thow névalak), valamint 
5 zárópecsét töredékes nyoma. 

R.: Kállay 1528. szám; Neumann T., Bereg m. 78. szám. 
 
 
687. 1364. szept. 7. 
Zantho-i Mihály fia: Mihály Budrug megyei vicecomes, László fia: János és Fülöp fia: 
Mikola szolgabírók előtt Kethaz-i Márton fia: Tamás bemutatta Konth Miklós nádor, a 
kunok bírája oklevelét (l. 534. szám), aminek megfelelően kiküldtek közülük 2 nemest: 
Paka-i Lászlót és Lekche-i András fia: Illést, akik a vicecomes és a szolgabírók személyében 
szept. 3-án (quind. Stephani regis) a szomszédok összehívásával a Zenlazlo-n levő birtokrészt, 
ami Márton fia: Tamást illeti, teljes joggal Tuteus mester fia: László mesternek adták, majd 
másnap Kayand birtokra mentek a szomszédok összehívásával, és László azon részt, ami 
ott dél felől  Nagy (Magnus) István fia, észak felől pedig László mester szomszédságában 
van, s királyi mértékkel 29 hosszúság és 26 szélesség [!], Tamásnak minden haszonvétellel 
átadta. A felek a Szentlászlón (S. Ladizlaus) levő szántóföldeket, míg fel nem osztják ezeket, 
közös használatra engedték át. D. sab. in vig. Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
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E.: Dl. 87 392. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. D. 166.) Hátlapján újkori kéztől 
tárgymegjelölés, valamint 3 pecsét körvonala. 

R.: Piti F., Bodrog m. 333. 
 
 
688. [1364.] szept. 7. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): Johannes de Brendenscheyd, doctor legum, a 
király tanácsosa és követe, jelen oklevél bemutatója átadta a király levelét a pápának, aki 
meghallgatta őt a király részéről [IV.] Károly római császár ügyeinek támogatásáról, és a 
pápa megnyugvással vette a Lajos és a császár közt létrejött őszinte kedvezést. A pápa 
meghallgatta a király mentegetőzését (excusacio) is az esztergomi érsekről, és ahogy a róla 
szóló rossz hírek felkavarták a pápát, úgy örült az érsek ártatlanságának is. Mivel [IV.] 
Rudolf osztrák herceg szerfelett terhelte területeinek egyházait, monostorait és klérusát, 
miként az köztudott (fama publica refert), megsértve az egyházak kiváltságait, és még 
most is sok pénzt kicsikar tőlük, ezért a pápa kéri Lajost: vegye rá a herceget (aki a király 
tanácsaira remélhetőleg hallgat az ügyben), hogy mindettől álljon el, az elvetteket adja 
vissza, és elődei nyomdokain az egyházi kiváltság megőrzésére törekedjen. A pápa gondoskodik 
Dalmácia és Horváto. egyházai részére a királynak is megfelelő személyekről (amíg 
alkalmasak), miként erről Johannes a királynak majd részletesebben is beszámol. D. 
Avinione, VII. Id. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] 
 
K.: Theiner II. 65. (Reg. Urbani V. Anno II. secr. fol. 309. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. Add. 793. 
 
 
689. 1364. szept. 7. Velence 
Laurencius Celsi velencei dózse Bossina bánját: Tuertco-t, a fivérét: Vuk (Wolf) comes-t 
és anyjukat: Ilona comitissa-t a Velence iránti odaadásuk és hűségük miatt kérésükre 
örököseikkel együtt velencei polgárokká fogadja, részeltetve minden beneficium-ból, 
kiváltságból és honor-ból, amiket más velencei polgárok élveznek. Ők a hűségesküt letették 
egy velencei polgár, a familiárisuk által. Erről a dózse függő bullával ellátott privilégiumot 
bocsát ki. D. in nostro ducali palacio, a. d. 1364., die 7. Sept., ind. 3. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 616–617; Ljubić IV. 74. (Copia de Commemoriali velencei állam-

könyv alapján. VII. 37.) 
 
 
690. 1364. szept. 8. Gelénes 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zothmar és Vgacha megyei nemesek 
közösségének szept. 2-án (f. II. an. Nat. B. Marie virg.) Gylanus falu mellett tartott köz-
gyűlésén Semyen-i Lengel (dict.) János fia: Lewkus előadta, hogy Mihály és István (dicti 
Cantor) és Dersuoday-i János, Zothmar megyei nemesek 20 éve, a Mária születése ünnepe 
utáni pénteken (VI. f. p. fe. annotate B. Marie virg., cuius prox. 20. instaret revolucio 
annualis) az ő frater-ét: Lászlót kirabolva 3 lovát elvették tőle, és állítása igazolására 
bemutatta Miklós néhai nádor a vádat igazoló, azonos tartalmú 3 tudományvevő oklevelét, 
amik a Zabolch és Bereg megyéknek 1347-ben és 1349-ben, ill. Zothmar és Vgacha megyéknek 
1347-ben tartott közgyűlésein keltek (l. Anjou-oklt. XXXI. 673. és 711. szám). Erre Cantor 
(dict.) Mihály és Cantor (dict.) Miklós fia: Lorand személyesen, Cantor (dict.) Bereck nevű 
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frater-ük – akikre a már elhunyt Dersuoday-i János és Cantor (dict.) István birtokrészei 
háramlottak – nevében pedig János fia: Egyed az aradi káptalan ügyvédvalló levelével 
bemutatták [I.] Lajos király 1350. szept. 12-én Auersa várában (l. Anjou-oklt. XXXIV. 631. 

szám) és 1361. máj. 19-én (a. d. 1361., IV. f. p. Penth.) Budán kiadott két kegylevelét, 
amik szerint a király az ország jogszolgáltatóinak, köztük Kunth Miklós nádornak is meg-
parancsolta, hogy Berecket és Lorandot a már elhunyt frater-eik és rokonaik (az oklevelekben 
részletesen leírt) kihágásai és gonosztettei, valamint Cantor (dict.) Mihályt az ezen kegylevelek 
kiadásáig bárki ellen elkövetett saját vétkei miatt ne ítéljék el. Ezért a nádor jelen ügyet a 
királyi kúriába, saját jelenléte elé halasztja nov. 18-ra (oct. Martini), amikor is a király 
megkérdezése után a bárókkal hoz majd döntést. D. 7. die congregacionis nostre antedicte, 
in loco prenotato, a. d. 1364. Meghagyja még, hogy nov. 18-án Mihály, Bereck és Lorand 
(Kantor dicti) ismét mutassák be neki eredetijükben ezen királyi okleveleket. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 52 049a. (Kállay cs. lt. 1300. 1444.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(pro Leukus filio Johannis dicti Lengel de Kyssemyen contra Mychaelem Briccium et 
Lorandum dictos Cantor de Janusy), valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: pro 
actore Johannes dictus Bech cum Waradiensis, [lehúzva: ob regium] pro in Johannes 
Cantor cum Lelez ad Georgii de parcium. Una solvit. 

R.: Kállay 1529. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 330. 
 
 
691. 1364. [szept. 9. Gelénes] 
[Kont Miklós nádor] oklevele: …………… addig tartották bilincsekben …… kínozták, és 
a Zalkamathe-i hospesek két, tolvajlásban talált és elfogott klerikust, akik Ferenc ruháit 
…… Húsvétra (ad fe. Passce d.) …… elvették, Chahul-i falunagya és jobbágyai kezei közül 
kiragadták, majd velük megegyezve őket elengedték. Majd Mihály nevű famulus-a és szabója 
elfogatta velük a frater-e gyilkosát és fő ellenségét: Felyg (dict.) Gergelyt, akit (nem 
szolgáltatva igazságot) elengedtek, és ez ismeretes ezen megyék vicecomes-einek, szolga-
bíróinak és esküdt ülnökeinek, akik a kérésére és a nádor kérdésére hitükre, a király és 
Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve megerősítették, hogy a 
Zalkamathe-i hospesek mindezt így elkövették. Erről [a nádor] nyílt oklevelet bocsát ki. D. 
8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 64 071. (Kapy cs. lt. 64.) Felső részén hiányos papír. 
Megj.: Mivel Mátészalka Szatmár megyében feküdt, jelen oklevél a nádor Szatmár és Ugocsa 

megyék részére szept. 2-án Gelénesen tartott közgyűlésének 8. napján kelhetett. 
 
 
692. 1364. szept. 9.  
A Bereg megyei négy szolgabíró tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H) a Zabolch és Bereg 
megyei nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott 
közgyűlésén azon perben, amit Chazloch-i László fia: János mester a tudományvevő okle-
veleinek megfelelően a Pál nevű jobbágya 4 lovának elvétele és más ügyek kapcsán 
Baganya fia: János mester beregi vicecomes ellen szándékozott indítani,  a felek fogott 
nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg a szolgabírók előtt, hogy dec. 7-én (oct. 
Andree) megjelennek a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt, és amit ott az általuk 
odavezetett Kerechen-i Barnabás, Charnauoda-i Tamás, Lonya-i Jakab fia: László, Máté 
(Mathius) fia: László és Buthka-i Miklós fia: Pál mesterek döntenek, János vicecomes el 



351 

kell fogadja, s ha ezt nem tenné, a per kezdete előtt a bíró része nélküli 3 márka bírságban 
marasztalják el, amire szerviense: Péter kötelezte a vicecomes-t a szolgabírók előtt. Jelen 
oklevelet Péter az ura és a szolgabírók pecsétjeivel erősítette meg (Presentes vero sigillis 
ipsius domini sui idem Petrus et nostris roboravit confirmando). D. in congregacione 
antedicta, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 049b. = Dl. 108 009. (Kállay cs. lt. 1300. 1434.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 1 nagyobb és 1 kisebb zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1530. szám; Neumann T., Bereg m. 79. szám. 
 
 
693. 1364. szept. 9. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt egyrészről Szabó (Sartor) 
Jakab, Palag-i László fia: János Dorma faluban lakó jobbágya, másrészről Nogmihal-i 
Lőrinc fia: György az egymás ellenében elkövetett károk és jogtalanságok ügyében meg-
békélve egymást kölcsönösen és teljesen nyugtatták. D. 2. die Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 85 358. (Sztáray cs. lt. 143.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

töredékes pecsét nyoma. 
K.: Sztáray I. 338. 
 
 
694. 1364. szept. 9.  
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konventje tudatja, hogy korábbi kötelez-
vénylevelük szerint Miklós fia: Bereck a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével vállalta 
urai, Selez-i Weszeus mester fiai: János, Miklós és Tamás érdekében, hogy kifizeti a konvent 
előtt szept. 8-án (in fe. Nat. virg. glor.) dénárokban azt a 3 márkát, amiben Weszeus fiait az 
országbíró Starchan-i Egyed fia: Péter özvegye, nemes asszony ellenében elmarasztalta. A 
kitűzött napon a konvent előtt Bereck kifizette az összeget (nem érintve az országbíró részét) 
az özvegy képviselőjének, Palasth-i Bogonya fia Miklós fia: Györgynek, aki emiatt 
Weszeus mester fiait nyugtatta. D. 2. die Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 393. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 32. E. 260.) Papír. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékes nyoma. 
 
 
695. [1364.] szept. 9.  
Die 9. Sept. Demeter szerémi püspök (kalocsai egyházmegye) kötelezte magát Johannes de 
Bredensched, doctor legum által, hogy 100 forintnyi servitium commune-t és 4 servitium 
consuetum-ot fizet: a felét [1365.] jún. 24-én (in. fe. Johannis Bapt.), a másik felét pedig 
[1366.] máj. 24-én (in sequenti Penth.).  
 
K.: CDP. I. 66. szám. (ASV. Camera Apostolica. Obligationes et Solutiones. Vol. 35. fol. 

84r. és Vol. 36. fol. 123v. alapján.) 
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696. 1364. szept. 11. Gelénes 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy egy hatalmaskodás bírságának – 
amiben a Zathmar és Vgacha megyei nemesek közösségének szept. 2-án (f. II. an. Nat. 
virg. glor.) Gelyenus falu mellett tartott közgyűlésén Panyla-i Péter fia: Lászlót a Panlya 
birtokon levő elzálogosított birtokrész ügyében Damanhyda-i Miklós fia: Miklós ellenében 
elmarasztalta –  kétharmadát Kallo-i László fia: Mihály mester és más nemesek kérésére 
Lászlónak 40 forintra mérsékelte, amit ő kifizetett, ezért a nádor Lászlót mind a bírság 
kétharmada, mind a 40 forint kifizetése ügyében nyugtatja. D. 10. die congregacionis 
nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 52 050. (Kállay cs. lt. 1300. 1448.) Hátlapján pecsét töredékei. 
R.: Kállay 1531. szám.; Doc. Rom. Hist. XII. 330. 
 
 
697. 1364. szept. 11. Gelénes 
Zothmar megye 4 szolgabírója előtt egyrészről Ders-i Cantor (dict.) Lorand a maga és 
frater-e: Bereck személyében a Lelez-i Szent Kereszt-egyház konventje ügyvédvalló levelével, 
másrészről Kisianusi-i István fia: János megvallották, hogy azon perben, amit Konth Miklós 
nádor (H) mostani közgyűlésén János a birtoka tönkretétele miatt indított, fogott bírók 
révén megegyeztek. Eszerint Lorand és Bereck kötelezték magukat, hogy dec. 25-ig (usque 
Nat. d.) Kisianusi birtokon 4 házat és egy szárazmalmot (molendinum in sicco loco) építenek 
alkatrészek (ferra) és malomkövek nélkül, s ha ezt addig nem teszik meg, a bíró része nélkül 
marasztalják el őket. D. in Gelyenus, 4. die Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 39 476. (Petróczy cs. lt. C. 20.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 3 zárópecsét töredékei. 
R.: Fekete Nagy A., LK. 9 (1931) 62; Szatmár m. 180. szám. 
 
 
698. 1364. szept. 11. Garadna 
Forgach (dict.) András mester, Bubek comes [!], [I.] Lajos király (H) országbírója bírság-
szedője tudatja, hogy a 12 márka bírság – amiben ura: ezen István comes Beke fiait: Pált és 
Jánost, valamint Zebene-i Desew fiait: Jánost és Lászlót Olsouzebene-i Bertalan fia: Donch 
ellenében máj. 1-jén (oct. Georgii) elmarasztalta – kétharmadát Simon mester országbíróhoz 
intézett kérésére és annak szóbeli parancsára Beke fiainak és Desew fiainak elengedi, és 
őket a 12 márka bírság kétharmada ügyében nyugtatja. D. in Garadna, f. IV. p. Nat. B. 
virg., a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 83 294. (Bárczay cs. lt. 2. 17. 19.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
 
 
699. [1364.] szept. 11. Avignon 
[V.] Orbán pápa megtudta, hogy [IV.] Rudolf osztrák herceg háborút akar indítani 
Franciscus de Carrara, Padua város vikáriusa, a római egyház speciális híve ellen, aki emiatt 
az egyház védelme ügyében meggyengülne, így Lombardia kétségkívül támadás alá kerülne 
és nagy lázadás törne ki. A pápa kéri [I.] Lajos királyt (V), hogy az efféle viszálynak a meg-
felelő módokon menjen elébe, és az ügyben jelen oklevél bemutatójának, Agapitus Ascoli 
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Piceno-i (Esculanum) püspök, az apostoli szék nunciusa szavainak adjon hitelt. D. Avinione, 
III. Id. Sept., pápasága 2. évében. [1364.] Hasonlóan [IV.] Károly római császárnak. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 621–622; Theiner II. 65. (Reg. orig. Urbani V. anno II. secr. fol. 

331. alapján.) 
R.: Reg. Imp. VIII. 514; V. Orbán, LSC. 1223–1224. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 246. fol. 

331r-v. alapján.) 
Megj.: A pápa Rudolfnak és Franciscus-nak írt leveleit az ügyben l. uo. 1225–1226. szám. 
 
 
700. [1364.] szept. 11. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (V): [IV.] Rudolf osztrák herceg Lajos aquileiai pátriárkát 
és annak egyházát sokszor fegyveresen zaklatta, jogtalanságokat és károkat okozva. Később 
fegyverszünet (treuga) jött létre, ami, mint mondják, már csak rövid ideig tart, ezért a pápa 
Agapitus Ascoli Piceno-i (Esculanum) püspököt, az apostoli szék nunciusát, jelen oklevél 
bemutatóját küldte a király és a herceg elé, meghagyva neki, hogy a pápa részéről a pátriárkát 
és a herceget vegye rá a békéről szóló tárgyalásra. Ebben a király sokat elérhet, ezért a 
pápa kéri, hogy járjon közbe az ügyben. D. Avinione, III. Id. Sept., pápasága 2. évében. 
[1364.] Hasonlóan [IV.] Károly római császárnak. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 622–623; Theiner II. 65–66. (Reg. orig. Urbani V. anno II. secr. 

fol. 334. alapján.) 
R.: Reg Imp. VIII. 514. 
 
 
701. 1364. szept. 12.  
A Zabolch-i négy szolgabíró tudatja, hogy Miklós nádor (H), a kunok bírája szept. 9-én (f. 
II. p. Nat. virg.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén Vrus-i Simon fia: Imre mester pert 
akart indítani Kallou-i István fia: István ellenében Byri-i Tamásnak a Beregh megyei 
Budolo birtokon levő része ügyében (ami István kezén van), de végül fogott nemes bírók 
közvetítésével Imre mester és Vörös (Rufus) Miklós (ura: István nevében a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével megjelenve) úgy egyeztek meg fentiek előtt, hogy nov. 18-án (oct. 
Martini) a váradi káptalan előtt a felek megjelennek két-két nemessel, akiknek bemutatják 
a mondott birtokról szóló okleveleiket (amit nem mutatnak be ott, az érvénytelenné válik). 
Ha valamelyik fél e négy nemes döntését nem fogadja el a birtok ügyében, a bíró része 
nélkül 3 márka bírság sújtsa. D. 4. die congregacionis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 051. (Kállay cs. lt. 1300. 1423.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint 3 zárópecsét nyoma.  
R.: Kállay 1532. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 331. (mindkettő szept. 13-i dátummal); Piti F., 

Szabolcs m. 604. szám. 
 
 
702. 1364. szept. 12.  
Az aradi káptalan tudatja, hogy korábbi oklevelük ellenére Zer-i Pousa fia: István szept. 8-án 
(in fe. Nat. virg. glor.) nem fizetett ki 3 márkát Echfoka-i Miklós fia: Miklósnak, aki 4 
napig várt rá színük előtt. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 91 706. (Festetics cs. lt. Misc. 60.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(Zeer névalakkal), valamint mandorla alakú zárópecsét töredékei. 

R.: Juhász, Aradi reg. 88. szám. 
 
 
703. 1364. szept. 12. Passau  
Idősebb István, valamint fivére: Albert, továbbá István fiai: István, Frigyes és János, mind 
rajnai palotagrófok, bajor hercegek, tiroli és görzi grófok (Pfallenzgrofen bey Rein und 
Hertzogen in Bayrn, Grafen ze Tyrol und ze Görz) kinyilvánítják, hogy [I.] Lajos 
(Ludweig) magyar (Ungern) király közvetítésével ők és alattvalóik, segítőik, valamint 
szövetségeseik szilárd és állandó, a köv. Szt. György-napig [1365. április 24.] tartó fegyver-
szünetet kötöttek az osztrák hercegekkel (Herzogen ze Ostreich): [IV.] Rudolffal, valamint 
fivéreivel: Alberttel és Lipóttal, továbbá az ő alattvalóikkal, segítőikkel és szövetségeseikkel. 
Szükségesnek érzik, hogy a fegyverszüneti megállapodást a magyar király saját uralkodói 
pecsétjével ellátott oklevelében is megerősítse. Der geben is zu Pazzaw, des nächsten 
Pfintztags vor des heiligen Chrawtzestag, 1364. 
 
K.: Steyerer 394–395. (A bécsi császári lt.-ban volt E.-ről.) 
R.: Lichnowsky IV. 610. szám. 

                    Skorka Renáta 
 
 
704. 1364. szept. 13. Kassa 
[I.] Lajos király (H) Mikch néhai bán  fia: Ákos mesternek v. annak Nemety-i officialis-ának: 
elpanaszolták neki és anyjának, a királynénak a Scyna-i hospesek, hogy a Nemety faluban 
levő szőlőik után a címzettek őket többletadókra (exacciones et dacia) kötelezik, 
privilegializált szabadságuk (libertas) ellenére. Mivel e hospesek a király előtt bemutatták 
okleveleiket a szőlőik ügyében és hogy mennyit kell fizessenek azok után, ezért az uralkodó 
utasítja a címzetteket, hogy a Scyna-i királyi hospeseket mondott szabadságukat meghaladóan 
ne zaklassák ezen szőlők kapcsán, többletadókra őket ne kényszerítsék, különben a király 
meghagyja Scyna-i officialis-ának, hogy ha e hospeseknek kárt okoznak a címzettek, azt 
rajtuk és birtokaikon hajtsa be. D. in Cassa, f. VI. p. Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5339. (NRA. 1539. 75.) Hátlapján középkori (Zyna névalakkal) és újkori kéztől 

tárgymegjelölések, valamint vörös viaszú kis pecsét körvonalában: relacio Georgii dicti 
Zudar verbo regis. 

 
 
705. 1364. szept. 13.  
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabouch és Beregh megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én ([f. II.] p. fe. Nat. B. Marie virg.) Karaz falu mellett tartott köz-
gyűlésén Tusyr-i Benedek fia: Miklós tiltakozott, hogy (miként megtudta) Lukács és László, 
az ő fivérei (frater carnales) egy bizonyos földrészt Komorod néven a Lelez-i konvent 
levelével Komorod-i Tamás fia: Jánostól zálogba vettek, ám e földrész neve nem 
Komorod, hanem az ő Tusyr nevű birtokukból lett kihasítva. Ezért Lukácsot és Lászlót a 
földrész elfogadásától, ezen János fia: Jakabot pedig az abba való bemeneteltől (se 
intromissione) tilalmazta. D. 5. die congregacionis nostre predicte, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 41 589. (Múz. Ta. Wenzel.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
706. 1364. (szept. 13. után) 
A Lelez-i konvent királynak szóló (annak parancslevelét átíró) oklevele szerint Wosuar-i 
Pál fia Tamás fia: Miklós, királyi al-pohárnokmester a királynak előadva hű szolgálatait, a 
Zabolch megyei Raad és Harommeger birtokokat kérte örökadományul magának és fivérének: 
Jánosnak, állítva, hogy ezek condicionarius várnépeké (homines castrenses condicionarii) 
és a királyi adományozási jogkörhöz (collacio) tartoznak; mivel a király nem volt tisztában 
e földek mennyiségével, minőségével, s hogy adományozásához tartoznak-e, ezért írásban 
utasította a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember a szomszédok 
összehívásával Raad és Harummeger birtokokat a tartozékaikkal együtt régi határaik szerint 
iktassa Tamás fiainak királyi új adomány címén, azon a jogon, hogy adományozásához 
tartoznak, ha nem lesz ellentmondó, az esetleges ellentmondókat idézze Miklós és János 
ellenében a királyi jelenlét elé, majd a konvent tegyen jelentést; a konvent ennek megfelelően 
Medue fia: János királyi emberrel kiküldte tanúságul Lőrinc testvért, akik amikor 1364. 
szept. 13-án (f. VI. an. Exalt. S. Crucis, a. d. 1364.) Raad és Harummeger birtokokat Tamás 
fiainak: Miklósnak és Jánosnak királyi új adomány címén iktatni akarták, őket Wos (dict.) 
Miklós, Halalos (dict.) István és Péter fia János fia: András a Wosmeger nevű birtokuk, 
Miklós fia: János a Meger nevű birtoka, Prech-i [!] Gergely és Lukács fia: Gergely a harmadik 
Meger nevű birtokuk, Pál fiai: Balázs és János, valamint Byde [!] fiai: Mihály és Kozma 
pedig a Raad nevű birtokuk iktatásától és átörökítésétől a saját joguk nevében tilalmazták, 
ezért mindannyiukat a királyi jelenlét elé idézték okt. 6-ra (oct. Michaelis) Tamás fiai ellenében. 
 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1366. máj. 16. > Cudar Péter országbíró, 1373. jan. 28. > 

I. Mátyás király, 1489. jún. 6. Sárospataki Református Kollégium. Tud. Gyűjt. Lt. 
Vegyes. 59. (Df. 282 883.) A regeszta ezen bővebb Tá. alapján készült. 
2. Bebek István országbíró, 1366. máj. 16. > Cudar Péter országbíró, 1373. jan. 28. > 
Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 8. SNA. Jászói konvent. hh. lt. Acta ab anno 4. 
26. (Df. 251 767.) Eltérő névalakjai: Zabouch, Harummegyer, Halalus fia: István, 
Wosmegyer, Megyer, Peech, Bede. 
3. Tá. 2. > I. Ferdinánd király, 1550. febr. 21. Dl. 24 910. (NRA. 1845. 48.)  

 
 
707. 1364. (szept. 14. körül) 
Konth Miklós nádor oklevele szerint a Zabouch és Beregh megyei nemesek közösségének 
1364. szept. 9-én (f. II. p. Nat. B. Marie virg., a. d. 1364.) Karaz falu mellett tartott köz-
gyűlésén Zygan-i Domokos fia: László előadta, hogy ő Lochunch-i Dénes fia Deseu fiaival: 
Lászlóval, Dénessel, Mihállyal és Miklóssal egy osztályos nemzetségi ágon (in una 
divisionali generacionis linea) van, ezért minden birtokukon osztozni akar velük az ország 
jogának megfelelően; Deseu fiai azonban a közgyűlésen nem jelentek meg, nem is küldtek 
senkit, holott László a közgyűlés napjain át várt rájuk, ezért a nádor őket bírságokban marasz-
talta el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1370. máj. 16. (K. szerint E.-je: Erdődy cs. galgóci lt. 97. 8. 14a.) 

2. Tá. 1. > Uő., 1370. jún. 29. > Lackfi Imre nádor, 1373. nov. 1. (K. szerint E.-je: 
Erdődy cs. galgóci lt. 95. 11. 9.) 

K.: Bánffy I. 296. és 317–318. (Tá.-ban.) 
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708. [1364.] szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Bereg megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Domokos fia: András és Miklós fia: Pál, Chechyr-i nemesek elmondták, hogy az ő Bodon 
nevű birtokukat Komorou-i János fia: Jakab Komorou-i népei v. jobbágyai hatalmaskodva 
használják, miként ez a Zabolch megyei vicecomes-nek, szolgabíróknak és esküdt ülnö-
köknek ismeretes, akik a kérésükre és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája 
iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy a 
mondott népek mindezt [elkövetik]. Erről a nádor …… D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. [1364.] 
 
E.: Dl. 31 288. (Csicsery cs. lt. 961.) Hiányos papír. Hátlapján pecsét töredékes nyoma. 
 
 
709. 1364. szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabouch és Bereg megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Lengel (dict.) Leukus mester és Nogsemyen-i László fia: Mihály, valamint Vörös (Rufus) 
Miklós (Kallou-i István fia: István nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) nyilvá-
nosan tilalmazták attól Iwan fia: László és Kallou-i Simon fia: Imre mestereket, hogy az ő 
távollétükben az őket zálog címén közösen illető birtokokat elveszítsék és azokat bárkinek 
visszaadják. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 052. (Kállay cs. lt. 1300. 1449.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Leukus is Nogsemyen-i), valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Kállay 1533. szám. 
 
 
710. 1364. szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Bereg megyei nemesek közössé-
gének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Zolnok-i Tamás fia: János előadta, hogy az apja: Tamás és Banky-i Pál a Zekul (ami Pálé) 
és Zolnok birtokok közötti vitás földrészen egy helyen, ahol a Keurus folyónak egykor 
medre volt, közös akarattal, számos nemes jelenlétében és elrendezésével határjeleket 
emeltek, és ez ismeretes a Zabolch megyei szolgabíróknak és esküdt ülnököknek, akik 
János kérésére és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a 
kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy ezen határjeleket 
Tamás és Pál a mondott birtokaik között jókaratukból, számos nemes jelenlétében emelték, 
vállalva, hogy a határjel-emelést valamely káptalan v. konvent oklevelével megerősítik, de 
hogy ezt végül megtették-e v. sem, ők nem tudják. Erről a nádor nyílt oklevelet bocsát ki 
Jánosnak. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 73 279. (Mérey cs. kaposmérei lt. 17.) Hátlapján zárópecsét körvonalában: Sol. 
 
 
711. 1364. szept. 14. Karász  
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabouch és Beregh megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaaz falu mellett tartott közgyűlésén 
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Komoroud-i János fia: Jakab előadta, hogy amikor Antal nevű egykori Komorowd-i jobbágyát 
Komoroud falu szokása szerint in iudiciis potencialibus ~ gravamine iudiciali elmarasztalták, 
Antal titokban az ő engedélye és a földbér kifizetése nélkül Warada-i János fia: Domokos 
Lythke nevű birtokára szökött, de 5 ökre Komoroud-on maradt, amikért Domokos jogtalanul 
elvette az ő Komoroud-i jobbágyai 25 juhát (pecora). Erre András fia: Mihály a nádor ügyvéd-
valló levelével Domokos nevében őt az ügyben ártatlannak nevezte. Mivel Jakab a vádját 
[nem] oklevéllel nyilvánította ki, ezért a nádor meghagyta, hogy [Domokos] nov. 8-án 
(oct. OO. SS.) harmadmagával, nemesekkel az [egri] káptalan előtt [tegyen le esküt] arról, 
hogy Jakab vádjában ártatlan, majd a káptalan jelentését a felek nov. 15-re (8. die) a nádornak 
vigyék vissza [hátlap: a királyi kúriába]. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco 
memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 335. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 359.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma és egy visszazáró pecsét nyoma. 
Középkori kéztől: Paulus filius Alberti. 

K.: Z. III. 252–253. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
712. 1364. szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Bereg megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Varada-i János fiai: Miklós és Domokos mesterek elmondták, hogy a Zabolch megyei 
Mohostelek ~ Mohusthelek az ő örökjogú birtokuk, és ez ismeretes ezen megyék szolgabíróinak 
és esküdt ülnökeinek, akik kérésükre és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája 
iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással mindezt megerősítették. 
Erről a nádor nyílt oklevelet bocsát ki János fiainak. D. 6. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 336. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 360.) Hátlapján pecsét körvonala.  
K.: Z. III. 251–252.  
 
 
713. 1364. szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Zabolch és Beregh megyei 
nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott köz-
gyűlésén Chazloch-i László fia: János tiltakozott, miszerint Peren-i Miklós fia: Vince 
(Vynce) és Miklós litteratus, Zobygya-i nemes az ő Kykuuedy nevű birtokának haszonvételeit 
és terméseit használják, így őket ezek elvételétől tilalmazta. D. 6. die congregacionis 
nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 389. (Vay cs. berkeszi lt. 376.) Zárópecsét körvonala és hártyaszalagja.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2000. 391; Vay berkeszi 205. szám. 
 
 
714. 1364. szept. 14. Karász 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Zabouch és Beregh megyei 
nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. B. virg.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Barnabás Zuth faluban lakó özvegye perbe fogta Anarch-i István fia: László mestert, mivel 
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az megverte és fogságban tartotta az özvegy leányát. Végül a nádor bírói engedélyével a 
felek megegyeztek, és a nádort illető békebírságból László 8 forintot kifizetett, a többit 
(kérésére) a nádor neki elengedte és őt mindezek ügyében nyugtatta. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 390. (Vay cs. berkeszi lt. 377.) Zárópecsét hártyaszalagja.  
R.: Piti F., SzSzBSz 2000. 392; Vay berkeszi 206. szám. 
 
 
715. 1364. szept. 14. Karász 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Bereg megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
(congregacio generalis) Hene-i Domokos fia: László elmondta, hogy ő Tamás fia: István 
mesterrel, István néhai bán fia: Dénes mesterrel, Tamás fia: Tamás mesterrel és Deseu 
fiaival, Lochonch-i nemesekkel osztatlan rokonságban (in una linea indivisibilis 
generacionis) van, miként ez Zabolch megye szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek ismeretes, 
akik a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját 
megérintve egyhangúan megerősítették László állítását, de azt nem tudták, birtokaikon 
tartottak-e már örök osztályt. A nádor erről Lászlónak nyílt oklevelet bocsát ki. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
K.: Bánffy I. 250. (Eszerint E.-je: Erdődy cs. galgóci lt. 97. 12. 4.; papír, hátlapján pecsét 

nyoma.) 
 
 
716. 1364. szept. 14.  
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája a Zaboucz és Berek [!] megyei nemesek közösségének 
1364. szept. 9-én (a. d. 1364., f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlése 
6. napján kiadott nyílt oklevele szerint Tamás fia: Miklós, János fiai: András és Balázs, 
Megyer-i Halalus (dict.) István, másik Megyer-i Miklós fia: János, Pál fiai: Balázs és János, 
Raad-i Bede fiai: Kozma és Mihály, Zabouch-i várjobbágyok elmondták, hogy ezen birtokaikat 
Pazab-i Fekech (dict.) Miklós a királytól örökadományul kérte magának, azt állítva róluk, 
hogy ők a kellő és szokásos régi szolgálataikat elhagyták, mondván, a valódi nemesek közé 
tartozva semmilyen szolgálat nem köti őket, holott ők e birtokaikon nem valódi nemesek 
módjára, hanem Zabouch vár jobbágyai módjára laknak, teljesítve a régi szokás szerinti 
kellő szolgálataikat, a különféle királyi hadjáratokban az uralkodót vérük hullásával, életük 
és javaik kockáztatásával (periculis capitum et rerum) hűen szolgálták, és ez ismeretes 
ezen megyék vicecomes-einek, szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek, akik kérésükre és a 
nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját meg-
érintve a közgyűlésen levő nemesekkel együtt egyhangú tanúskodással megerősítették, 
hogy e várjobbágyok mindezt hűen teljesítették a királynak.  
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 8. SNA. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 

26. (Df. 251 767.)  
2. Tá. 1. > I. Ferdinánd király, 1550. febr. 21. Dl. 24 910. (NRA. 1845. 48.) 
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717. 1364. szept. 14.  
A Zabolch-i négy szolgabíró tudatja, hogy színük előtt Konth [Miklós] nádor (H), a kunok 
bírája szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén Kallou-i 
Simon fiai: Péter és Imre mesterek, ill. Anarch-i István fia: László mester és Bank-i Domokos 
fia: János az Apagh, Napkor és Seneu birtokokkal szomszédos Zeleus, más néven 
Apaytheluke birtok kapcsán fogott nemes bírók közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy 
nov. 18-án (oct. Martini) megjelennek a váradi káptalan előtt, és László 13, János pedig 12 
forintot (28 garassal számolva) fizet Simon fiainak (a bíró része nélkül). Ha ezt nem tennék, 
a bíró része nélkül 10 márkában marasztalják el őket Simon fiai ellenében. Ha a fizetést 
teljesítik, Simon fiai minden, a mondott birtokrészre vonatkozó oklevele érvénytelenné 
válik. D. 6. die congregacionis, a. d. 1364. 

 
Fk.: Dl. 96 388. (Vay cs. berkeszi lt. 385.) 2 zárópecsét hártyaszalagja.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118.; Piti F., Szabolcs m. 605. szám; Vay berkeszi 204. szám. 
 
 
718. 1364. szept. 14. 
A csanádi káptalan előtt megjelent egyrészről Vruzapati-i [lehúzva: János] Miklós fia: 
Dénes – Remetee-i Hyem [!] fia Pál fia: Péter mester nevében Kuntht Miklós nádor (H), a 
kunok bírája ügyvédvalló levelével –, másrészről Olsowhalimba-i Ordas (dict.) Miklós, és 
Dénes képviselő elmondta, hogy mivel Ordas (dict.) Miklós átadott Péter mesternek egy 
eredeti privilégiumot a Karassow megyei Chernewch birtokról, ezért Péter vállalta, hogy 
ha ő Chernewch birtokot e privilégium erejével a királytól meg tudja szerezni magának, 
akkor a birtokbavétel 60. napján 100 forintot fizet a káptalan előtt Ordas (dict.) Miklósnak 
(v. ha Miklós időközben elhunyna, annak utódainak), kétszeres büntetéssel, ha nem így 
tenne. Ezenfelül Péter 1 egykerekű, a Borza folyón levő malmot jelen oklevél kiadásától 7 
teljes évre használatra átengedett Miklósnak, úgy, hogy ezen időtartamon belül a malmot Miklóstól 
v. utódaitól nem veheti vissza, csak ha előbb fizet neki(k) 10 márkát. A 7 év eltelte után 
Miklós a malmot vissza kell adja Péternek ellentmondás és tiltakozás nélkül. D. in fe. 
Exalt. S. Crucis, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 52 056. (Kállay cs. lt. 1300. 1407.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 

2. Ue. jelzet alatt. (Uo. 1300. 1071.) 1354. évvel. Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
Eltérő névalakjai: Kontht, Olsowhilimba, Chernewlch. 

K.: Krassó III. 61–62. (máj. 3-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 333–334. (román fordítással) 
R.: Kállay 1534. a. és b. szám; Juhász, Csanádi székeskápt. 171. szám. (máj. 3-i dátummal) 
 
 
719. 1364. szept. 14. 
Márton szebeni (Cybin) dékán, nagycsűri (in Magno Horreo) plébános és a káptalan 
kinyilvánítják, hogy Herman Heltha-i plébános perbe vonta színük elé Péter Schellmberk-i 
plébánost azon tizedek ügyében, amiket a Heltha-i népek határain belül (ti. a Schebs nevű 
víz, az ezen faluból a városba tartó közút és a Steynrech nevű hely közt) szednek. Miután 
Herman bizonyította Miklós kistoronyi (de villa Epponis), illetve Christian nagycsűri 
plébánosok, szebeni (Czybin) dékánok függőpecséttel ellátott nyílt [!] okleveleivel, hogy e 
tizedek az övéi és Helta-i egyházáé, fentiek ezen okleveleket megerősítve e tizedeket Hermannak 
és plébánosi utódainak ítélték örök birtoklásra, Péterre és utódaira örök hallgatást kiróva az 
ügyben. De ezután amikor szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg.) szokás szerint Feleken (in 
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Affrica) ünnepeltek, a káptalan tagjainak kérésére Hermann kegyesen átengedte Péternek a 
vitatott tized felét az élete végéig úgy, hogy azt Péter és vérrokonai az ő akarata szerint 
kezeljék, ellenkező esetben, v. ha vele szóval v. tettel szembeszegülnek, Hermann e tizedeket a 
saját és egyháza használatára visszaveheti. Ha kettejük közül valamelyikük meghal, a tized 
teljesen és véglegesen a Helta-i plébániára szálljon, tekintet nélkül az egyházi v. világi jog 
rendelkezésére (occasione qualibet seu auxilio iuris canonici vel civilis penitus non 
obstante). Erről fentiek függőpecsétjeikkel ellátott oklevelet bocsátanak ki Hermannak és 
utódainak. D. a. d. 1364., in. fe. Exalt. S. Crucis. Arenga. 
 
E.: ZW. szerint egykor a nagydisznódi szász evangélikus egyházközség lt.-ban volt, 2 függő-

pecséttel.  
Á.: Báthori Kristóf erdélyi vajda, 1578. márc. 4. Uo.  
K.: ZW. II. 215–216; Doc. Rom. Hist. XII. 331–333. (román fordítással) 
R.: Bónis, SZR. 1310. szám; Erdélyi Okm. IV. 320. szám. 
 
 
720. [1364.] szept. 14. Avignon 
[V.] Orbán pápa Tamás [fia:] Miklós veszprémi egyházmegyei klerikusnak, in artibus 
studenti a warmiai (Warmiensis) [! ∋: veszprémi? váradi?] püspök adományozásához tarto-
zó javadalmat rezervál, aminek éves bevétele nem haladja meg lélekgondozás esetén a 25, 
anélkül a 18 ezüstmárkát. A bevezetéssel a nyitrai és a szerémi püspököt bízza meg. D. 
Avenione, XVIII. Kal. Oct., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 9983. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 44v. alapján.)  
 
 
721. 1364. szept. 15. Kassa 
[I.] Lajos király (H) András Koluswar-i plébános, királyi speciális káplán (a Kwluswar-i 
királyi polgárok és hospesek nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
elfogadja, átírja és megerősíti nekik apja: [I.] Károly király (H) harmadik pecsétjével ellátott, 
1331. júl. 10-i nyílt oklevelét az abban foglalt kiváltságaikkal (libertas) együtt (l. Anjou-

oklt. XV. 267. szám). D. Cassouie, oct. Nat. B. virg., a. d. 1364. 
 
E.: Kolozsvár város lt. Kolozsvár város tanácsa. J. 6. (Df. 281 035.) Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint nagypecsét körvonala. 
Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1382. szept. 26. Uo. J. 3. (Df. 281 032.) 

2. Erdélyi kápt., 1384. jan. 25. Uo. J. 7. (Df. 281 036.) 
3. Zsigmond király, 1391. ápr. 29. Uo. J. 8. (Df. 281 037.) Eltérő névalakjai: Kolosuar, 
Kassouye. 
4. Á. 3. > Kolozsmonostori konvent, 1402. okt. 31. Uo. J. 9. (Df. 281 038.) 
5. Á. 3. > Zsigmond király, 1402. nov. 14. Uo. J. 11. (Df. 281 039.). Eddigiektől eltérő 
névalakja: Kassouie. 

K.: ZW. II. 216–217; Doc. Rom. Hist. XII. 334–335. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 321. szám. 
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722. 1364. szept. 15. Kassa 
[I.] Lajos királynak (H) Miklós csanádi prépost, királyi speciális káplán bemutatta a Boszniában 
(in terra Wzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1360. jún. 29-i nyílt oklevelét a Benedek 
fia Máté (Matheus) leányainak: Anich-nak és Chala-nak, valamint Dénes leányainak: Margitnak 
és Magch-nak tett kegyről, amit Miklós kérésére az uralkodó királyi kegyességből 
(benignitas) átír és megerősít e nemes leányoknak és örököseiknek új pecsétjével ellátott 
nyílt oklevelében, nem érintve az esztergomi egyház jogát a mondott birtokokban. D. 
Cassouie, oct. Nat. B. virg., a. d. 1364. 
 
E.: KEML. Esztergomi kápt. hh. lt. 42. 10. 1. (Df. 208 923.) Hátlapján középkori kezektől 

tárgymegjelölések, valamint nagypecsét körvonala. 
Tá.: Geréb Péter nádor, 1501. jan. 28. EPL. Acta radicalia P. 24. (Df. 279 031.) Eltérő 

névalakja: Anych. 
 
 
723. 1364. szept. 15. Vásárhely 
Folkus mester (Miklós néhai nádor fia: János mester Wesprim-i vicecomes-e) és a szolga-
bírók Beke fia: István, Péter fia: Domokos, Pál fia: Kálmán, László fia: Péter, János fia: 
Demeter, Tamás fia: Jakab, János fiai: Imre és Jakab (mind Koruntal-i nemesek) kérésére 
másik Koruntal-i Felekus fia: Lőrinccel kiküldték emberüket, Tege-i Móric fia: Péter vár-
jobbágyot, akik szept. 13-án (f. VI. an. Exalt. S. Crucis) Koruntal faluban a mondott nemesek 
birtokán tilalmazták az ország szokásának megfelelően Koruntal-i Péter fia: Lukácsot, 
valamint Gundur (dict.) János fiait: Lászlót, Domokost és Fábiánt a ménesbeli lovak meg-
tartásától, károk és jogtalanságok okozásától (amiket János fiai szoktak elkövetni), valamint 
attól, hogy ottani birtokrészeiket eladják a mondott Koruntal-i nemesek jogának sérelmére. 
D. in Vasarhel, 3. die prohibicionis prenotate, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 41 590. (Múz. ta. Véghely.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

3 zárópecsét töredékei. 
 
 
724. 1364. szept. 15. 
Az egri káptalan előtt egyrészről Puthnuk-i Veche (dict.) Miklós fia László fia: Mihály, 
másrészről Puthnuk-i ue. Miklós fia: János megvallották, hogy bár a Poson megyei 
Altalfalu és a Symid [!] megyei Patha nevű örökjogú birtokaik és azok termései és hasznai 
beszedése miatt per jött létre köztük, de végül fogott rokon bírók elrendezésével úgy 
egyeztek meg, hogy Mihály visszaadta Jánosnak a Patha birtokon és tartozékain levő részét, 
amit egykor János ezen Lászlónak (Mihály apjának) a káptalan oklevelével 20 márkáért 
elzálogosított. Ezenfelül Jánost és örököseit Mihály nyugtatta a maga részéről minden bírság 
(birsagium) kapcsán, amikben ellenében Jánost eddig elmarasztalták, valamint Altalfalu 
birtok termései miatt is, amiket János addig beszedett. Viszonzásul János a Poson megyei 
Altalfalu birtok felét (amit ő saját költségein és fáradozásával visszaszerzett idegen kezektől) 
minden haszonvétellel, terméssel és bevétellel Mihálynak átadta (elengedve neki a vissza-
szerzésre költött költségeit), e birtokfél minden jogát és tulajdonát Mihályra és örököseire 
ruházva. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. 
oct. Nat. virg. glor., a. d. 1364. 
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E.: Dl. 5340. (NRA. 1539. 74.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét 
körvonala. 

 
 
725. [1364.] szept. 15. [?] 
Az erdélyi káptalan jelenti Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i comes-nek, hogy levelének 
megfelelően (l. 597. szám) Moch-i Péter vajdai emberrel kiküldték Gergely plébánost, a 
Penis-i egyház rector-át, akik aug. 11-én (2. die Laurencii) a szomszédok összehívásával a 
Belső-Szolnok (Zonuk Interior) megyei Berethe, Zekerberethe és Egrus birtokokat minden 
haszonvétellel régi határaik alatt a vajda más oklevele alapján Gyeleth fia: László mesternek, 
a fiainak és generacio-inak iktatták örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. D. oct. Nat. 
virg. glor., a. prenotato. [1364.] 
 
E.: Dl. 73 708. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 153.) Papír. Hátlapján középkori (super 

introduccione ad Brethe, Zekerbrethe et Egrws) és újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-
mint zárópecsét körvonala.  

Á.: Erdélyi kápt., 1382. máj. 5. Dl. 73 770. (Uo. 158.) Eltérő névalakja: Zunuk. 
K.: Teleki I. 137–138; Doc. Rom. Hist. XII. 336. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 322. szám. 
Megj.: Mivel a vajda aug. 22-re kérte a jelentést, lehetséges, hogy a dátumban elírás van, 

Nat. helyett Ass. értendő, így jelen oklevél aug. 22-én kelt.  
 
 
726. 1364. szept. 15. 
A Lelez-i konvent 1364. szept. 15-én (a. d. 1364., oct. Nat. B. virg.) kiadott oklevele szerint 
színük előtt Wyfalu-i Vza fia: Imre a Tolcha [!] birtokon levő részét minden tartozékkal 
elzálogosította 150 aranyforintért Tolchua-i László fiainak: Langneus-nak és Egyednek, 
vállalva, hogy őket a visszaváltás idejéig az oklevélben leírt módon megőrzi a birtokrészben 
mindenkivel, főleg a saját fiával szemben.  
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. jan. 28. Dl. 2542. (NRA. 831. 16.) 
 
 
727. 1364. szept. 16. Karász 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabouch és Bereg megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
Lengel (dict.) János fia: Leukus és István fia: István, Kallo-i nemesek tiltakoztak, hogy 
Zabouch és Bereg megyei birtokaik, főleg Laskod, Nadastelek, Zegetelke, Bogus és 
Thamasfalua szomszédai e birtokaikat jogtalanul használják, elveszik terméseiket és hasznaikat, 
ezért őket mindettől nyilvánosan tilalmazták. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in 
loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 053. (Kállay cs. lt. 1300. 1416.) Papír. Hátlapján azonos (Breg [!] névalakkal) és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt, 1775. évi hiteles Má. 

2. Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1537. szám. (szept. 26-i dátummal) 
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728. 1364. szept. 16. Karász 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a [lehúzva: Vgacha] Zabolch és Bereg 
megyei nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett 
tartott közgyűlésén Lengel (dict.) János fia: Leukus és István fia: István, Kallow-i nemesek 
tiltakoztak, hogy Zabouch megyei birtokaik szomszédai e birtokaikat jogtalanul használják, 
elveszik a terméseiket és hasznaikat, ezért őket mindettől nyilvánosan tilalmazták. D. 8. 
die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 057. (Kállay cs. lt. 1300. 1420.) Papír. Hátlapján azonos (Kallo névalakkal) és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei és caput sigilli nyoma. 
R.: Kállay 1535. szám. 
 
 
729. 1364. szept. 16. 
Az egri káptalan tudatja, hogy tanúságul kiküldték …… Lukahaza-i Lőrinc királyi emberrel 
– Máté fiai: Péter és András, valamint Palouch-i Tuz (dict.) Peteu fia: János felperesek 
részére  – és Fábiánt …. Kerez-i Egyed fia: István királyi emberrel ..… a felek Kelechen és 
Kapus nevű birtokai bejárására …… aug. 29-én (quind. [Ass.] prox. preteritis) és más 
alkalmas napokon …… Peteu fia: Jánost Bubek István comes országbíró levelének megfelelően 
Vörös (Rufus) Jakab …… Wanchok fia: Jakab v. …. fia: István v. Weskolch-i Péter fia: 
László v. Kerez-i Egyed fia: ezen István v. Weskolch-i Pouch fia: László jelenlétében 
……. Majd e királyi és káptalani emberek visszatérve …… aug. 29-én (in eisdem quind. 
Ass. ……) Máté fiai és Peteu fia: János  e birtokok határait az erdőkben ….. a bejárás 
szürkületig tartott, egy helyen ….. esküt akartak tenni arról, hogy az általuk bejártak a 
Kelechen és …. birtokokat elválasztó valós határok, végül a felek ……. a köv. napra 
halaszották, és mivel a királyi és káptalani emberek ezzel nem értettek egyet, és a bejárás 
és az eskü letétele az országbíró levele szerint …… kell történjen, ezért a káptalan Máté 
fia: Péter és ……-i László fia: János akaratából kiküldte kanonoktársait: ezen Isow és Domokos 
mestereket, akik azután Sykat-i Vörös Jakab és Weskolch-i Péter fia: László királyi emberekkel 
visszatérve elmondták, hogy Péter, András és János ezen János mester jelenlétében ….. a 
birtokok szomszédai összehívásával a határokat bejárták. A határjelek (amik közül néhányat 
ők emeltek) helyei: a birtok erdőinek szélén 2 tölgyfa alatt; ue. erdőben kereszttel jelölt 
tölgyfa alatt; út; kereszttel jelölt fa alatt; fennsík v. mező; ue. erdőben kereszttel jelölt 
tölgyfa alatt;  az arrafelé (in illis partibus) Criuoch-nak hívott patak mellett; ue. erdőben 
másik útnál; Lizkou nevű patak; az arrafelé Laaz-nak hívott másik fennsík közepén; 
Zapatpathaka pataknál kereszttel jelölt tölgyfa mint határjel; Latorch folyó mellett. Ezután 
ezen Péter és Peteu fia: János visszatértek az első határjelhez, és ott (in eadem) megállva az 
övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve István országbíró oklevelének megfelelően 
a kellő időn belül esküt tettek, hogy az általuk bejártak a Kelechen és Kapus birtokokat 
elválasztó valós határjelek. Az eskü után a birtokokat a feleknek hagyták örök birtoklásra a 
Péter, András és János szerinti bejárásnak és mutatásnak megfelelően. D. f. II. p. oct. Nat. 
virg. glor., a. d. 1364. 
 
Á.: Egri kápt., 1502. júl. 15. Dl. 5341. (NRA. 793. 25.) Erősen hiányos. Eszerint nyílt oklevél 

volt, a káptalan kisebbik pecsétjével ellátva. 
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730. [1364.] szept. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa az egri egyházmegyei Konia [fia:] Miklós comes-nek megengedi, hogy 
halála esetén gyóntatója neki meggyónt vétkeiről teljes bűnbocsánatot adjon. D. Avinione, 
XIV. Kal. Oct., pápasága 2. évében. [1364.] 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 156. 479v. (Df. 289 749.) 
R.: V. Orbán, LC. 8803. szám. 
 
 
731. [1364.] szept. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa Mihály egri püspöknek megengedi, hogy halála esetén a gyóntatója neki 
meggyónt vétkei után teljes bűnbocsánatot adhasson. D. Avenione, XIV. Kal. Oct., pápasága 2. 
évében. [1364.]  
 
R.: V. Orbán, LC. 8804. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 479v. alapján.)  
 
 
732. 1364. szept. 20. Karász 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Zabolch és Bereg megyei 
nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. B. virg.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
KeupeThelky-i János fia: Péter előadta, hogy szükségei elkerülése érdekében a 
Kepetheleky faluban levő birtokrészét, ti. e falu felét a leánytestvérei (soror) abban levő 
leánynegyedével együtt számos alkalommal felkínálta megvételre az uo. valósi Szabó 
(Sartor) Péter fia: Balázsnak, az ő részestársának (conporcionarius), akit a birtokrész meg-
vásárlása másoknál inkább megillet, de Balázs azt nem akarja megvenni, viszont azt sem 
engedi, hogy Péter azt másoknak eladja. Péter a közgyűlés napjain át várta Balázst, aki 
még csak nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor bírságban marasztalja el Balázst, ha 
magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. 12. die congregacionis nostre predicte, in loco 
antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 054. (Kállay cs. lt. 1300. 1443.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…contra Blasium sartorem filium Petri…), középkori kéztől: comitatus de Zabolch, 
valamint zárópecsét körvonala.  

R.: Kállay 1536. szám. 
 
 
733. 1364. szept. 21. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt Gerek-i Demeter (Benedek fia: Miklós és 
Maach-i Kozma fiai: Pál, Bálint és György nevében) tilalmazta Twl-i Balázs fia: Mihályt  
attól, hogy leányunokáját (a fia: János leányát) házassági szerződéssel és Beren-i László 
fia: néhai András birtokrészével együtt (ami Miklóst és Kozma fiait illeti) férjhez adja 
Alch-i Mihály fia: Jánoshoz. D. sab. an. Cosme et Damiani, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5415. (Acta Paulinorum. Pápa 8. 1.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Mach névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 19 (1998) 30.  
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734. 1364. szept. 22. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Péter Scemch-i plébános, királyi speciális káplán, hogy 
szükség van a Scemch királyi város v. falu területén, a Pyzcha nevű hegyen levő, az ő egy-
házához tartozó szőlő visszavételére (recaptivacio), amit egyesek jogtalanul elfoglaltak. 
Ezért a király utasítja a pozsonyi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sebeuk fia: 
János, Scemch-i officialis, királyi ember e szőlőt a szomszédok összehívásával és tőlük 
megtudva, hogy a szőlő ezen egyházé-e v. sem, vegye vissza (recaptivet), járja be régi 
határai mentén, és más szőlőktől elkülönítve iktassa Péternek és egyházának örök birtoklásra, 
ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze Péter ellenében a királyi jelenlét 
elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Vyssegrad, 2. die Matheii, a. d. 1364. 
 
E.: EPL. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 9. (Df. 261 298.) Hátlapján azonos és újkori kéztől 

tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
735. 1364. szept. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a pécsi káptalannak: korábbi döntéshozó oklevele 
szerint Zenthlazlou-i László fia: Balázs v. Mykola-i [lehúzva: Miklós] Péter fia: István v.  
Wayuoda-i Miklós v. Kenderus-i Pál nádori ember szentszalvátori (S. Salvator) Simon fia: 
Dénes és fivérei: Pál és János felperesek részére, ill. Ders-i Gergely fia: Miklós v. Batya-i 
Imre fia: János v. Kuesd-i Jakab fia: István nádori ember Márton néhai bán fia Miklós fiai: 
István és László részére a káptalan tanúságaival tartoztak kimenni a szomszédok és a felek 
v. képviselőik jelenlétében aug. 27-én (oct. regis Stephani) Wylakerde erdőhöz, és abból 
annyit, amennyiről Dénes és fivérei azt állítják, hogy István és László tőlük elfoglaltak, 
királyi mértékkel megmérve v. szemmel megtekintve fogott bírókkal együtt az ország szokása 
szerint felbecsülni, miként azokat az erdőrészeket is, amikről Miklós fiai azt állították, 
hozzájuk örökjogon v. más címen tartoznak, a káptalan pedig a nádornak jelentést tenni 
szept. 15-re (oct. Nat. virg. glor.), mikor is Miklós fiai fizessék ki a 9 márka kétszeres bírság 
kétszeresét, okleveleiket pedig 3 márka bírsággal mutassák be. A kitűzött napon megjelent 
a nádor előtt egyrészről Iwanka fia: Balázs – Simon fia: Dénes nevében a bácsi káptalan 
ügyvédvalló levelével, annak gyermek (parvus) fivérei: Pál és János nevében pedig ügyvéd-
valló levél nélkül –, másrészről András fia: László a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével 
Miklós fiai: István és László nevében, és bemutatták a káptalan jelentését, miszerint megkapva 
a nádor levelét, a felperesek részére Voyuoda-i Miklós nádori emberrel kiküldték tanúságul 
kanonoktársukat: Domokos mestert, ill. az alperesek részére pedig Bata-i Imre fia: János 
nádori emberrel kanonoktársukat: György mestert, akik visszatérve elmondták, hogy 
Voyuoda-i Miklós nádori ember a káptalan két tanúságával aug. 27-én Vylakerde erdőhöz 
ment a szomszédok és a felek jelenlétében, és mivel az alperesek részére a nádor levelében 
megnevezett egyik nádori [ember] sem [jelent meg], ezért az erdő bejárása és becslése 
[nem] történhetett meg. Ennek alapján a nádor kéri a káptalant, hogy küldjék ki újra tanú-
ságaikat mindkét fél részére, akikkel Herman-i Fábián fia: Tamás v. Leue-i Máté fia: László 
v. Zenthlazlou-i László fia: Balázs v. Cernych-i Jakab fia: István nádori ember (a felperesek 
részére), ill. Gabonyas-i Bodou fia: István v. Kelemen-i Gergely fia: György v. Kelemen-i 
László fia: Benedek v. Gaboryanfalua-i Gaburian fiai: János v. György nádori ember (az 
alperesek részére) nov. 18-án (oct. Martini) Vylakerde erdőhöz menve a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében a becslést a fentebb leírt módon végezzék el, majd a káptalan 
a nádornak tegyen jelentést [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). És mivel Miklós fiai a 36 
márka bírságot nem fizették ki, ezért jan. 13-án azt kétszeresen rójják le, okleveleiket pedig 
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a nádor korábbi meghagyásának megfelelően mutassák be neki. D. in Wissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 707. (Festetics cs. lt. Valkó 32.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (…pro Dionisio, Paulo et Johanne filiis Symonis de Sancto Salvatore contra 
Stephanum et Ladizlaum filios Nicolai…; Wylakerdey névalak), valamint zárópecsét 
és caput sigilli töredékei. Kortárs kéztől: Capitulum ecclesie Quinqueecclesiensis in die 
medii Quadr. et in oct. fe. B. Georgii mart. ad iudicem, pro Dyonisio Johannes filius 
Mychaelis cum Boznensis, Ladislaus decessit, pro Stephano Beke de Kereztur. 

 
 
736. 1364. szept. 22. 
A budai káptalan előtt nicki [! ∋: nyéki] Balázs fia: György az Alag, Solt, Palota (más néven 
Nyr) és Versend szomszédságában levő Harkyan nevű birtokát 1500 forintért eladta 
Lorand budai polgárnak. 
 
Á.: a 981. számú oklevélben. 
R.: Bakács, Pest m. 805. szám. (ezen dátummal) 
 
 
737. 1364. szept. 23. Krakkó 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a tanácsosai (sapientes) és procer-ei tanácsával 
frater-e: [III.] Kázmér király (P) meghívására annak házába ment Cracouia-ba azon béke és 
megegyezés kihirdetésére, amit Kázmér király Bolko schweidnitzi (Swidnicensis) herceggel 
(frater noster) együtt egyrészről [IV.] Károly római császár, annak elsőszülöttje: Vencel 
(Wencezlaus) cseh (Bo) király és testvére (germanus): János, Morauia őrgrófja, másrészről 
[IV.] Rudolf, Austria hercege, annak fivérei: Albert és Lipót (fratres nostri) és Lajos között 
minden eddigi, szavakkal v. tettekkel szított harag és ellenségeskedés ügyében létrehoztak. 
Lajos ezt jóváhagyja, megerősíti, és személyes esküvel megígéri a szent evangéliumokra, a 
kereszt fáját megérintve, hogy a kihirdetett békét örökre érvényesnek tartja és sértetlenül 
megőrzi. D. Cracouie, XXIII. die mensis Sept., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Praha. Archiv České Koruny. Listiny a listy 933. (Df. 287 476.) Hátlapján kö-

zépkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és hártyaszalagja. 
R.: Reg. Imp. VIII. 574. (szept. 22-i dátummal) 
 
 
738. 1364. szept. 23. 
Az esztergomi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy országbírója: Bubeek István 
comes Kanisa-i Lőrinc fia: János mester felperes és Mykch néhai bán fia Lorand fia: Mik-
lós alperes közötti döntéshozó oklevelének megfelelően az abban megnevezett Munkad-i 
Simon fia: László királyi emberrel kiküldték tanúságul prebendarius karpapjukat: Miklóst, 
akik szept. 20-án (f. VI., in vig. Matheii) Lorand fia: Miklós-t a Palata nevű birtokán okt. 
6-ra (oct. Mychaelis) a királyi jelenlét elé idézték (evocassent), hogy választ adjon arra, 
miért tartja elfoglalva János mester Zuglakzenthmiklos nevű birtokát, és hogy kifizesse az 
összesen 15 márkányi, 5 időpont elmulasztása miatti bírságát (iudicia 5 terminorum) az 
országbírónak és a peres ellenfélnek. Figyelmeztették, hogy ha mindezt nem teszi, a pert 
makacssága ellenére is lefolytatják, ahogy a jog megköveteli. D. 3. die Matheii, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 41 591. (Múz. Ta. Szalay.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Nicolaus non venit et proclametur. Solvit. 
Comitatus Abawivariensis, pro in littere regis ad quindenas. Una. 

 
 
739. 1364. szept. 24. v. utána  
Konth Miklós nádor a Zemlyn és Vngh megyei nemesek közösségének 1364. szept. 23-án 
(a. d. 1364., f. II. an. Michaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén kiadott oklevele 
szerint Péter testvér Lelez-i prépost kérésére István fia: Márk királyi emberrel és a fehérvári 
káptalan tanúságával kiküldte a közgyűlésről Janusd-i István fia: Miklós nádori embert, 
akik szept. 24-én (f. III., 2. die ipsius congregacionis) a szomszédok összehívásával a 
Lelez-i egyház és prépost Kapos nevű birtokát bejárták ezen határok mentén: 
Latorchawyze (dict.) víz; Zapoch és Beztrice nevű árkok; Chalanuspataka; Lesko nevű 
vízörvény; erdő; fennsík; Kernice tónál határjelek, amik elkülönítik Kapos falu, a várnépek 
(castrenses) és Chepel falu földjeit, és amikor továbbhaladtak e fennsíkon és Harazth birtok 
határaihoz értek, ott Miklós comes néhai országbíró fia: János mester famulus-a: Bertalan 
(ezen János mester és Drugeth János mester fiai: Ferenc és János nevében) ellentmondott, 
mely tilalmazott földet az ország szokása szerint 5 ekényinek becsülték egy ottani erdővel 
együtt; majd amikor István fia: Miklós Harazth nevű faluja mellett az Ortho vízhez értek, 
ott ezen Harazth-i Miklós ellentmondott, mely tilalmazott földet 1,5 ekényire becsülték; 
Monyrous birtok határainál Bertalan képviselő János mester és Drugeth János fiai nevében 
ellentmondott, és ezen tilalmazott földet a Bertalan által korábban tilalmazott föld 5 ekényi 
becsléséhez csatolták. Erre Harazthy-i Miklós azt állította a nádornak, hogy az általa tilal-
mazott földrész mind örökjogon, mind oklevéllel az ő Harazth nevű birtokához tartozik. 
Ezután János mester és Drugeth János fiai érdekében bemutatásra került a nádornak a király 
oklevele, amivel utasította, hogy János mester és Drugeth János mester fiai minden perét, 
amik bármely időpontban, bárki ellen is legyenek a nádor előtt, bírság nélkül halassza nov. 
18-ra (oct. Martini). Ezért János mester és Drugeth János fiai pereit Miklós nádor nov. 18-ra 
halasztotta bírság nélkül, miként Harazth-i Miklós perét is, aki akkor mutassa be okleveleit 
a földrész ügyében a nádornak. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. márc. 27. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 

1300. 215. (Df. 233 822.) 
Megj.: Vö. a 742. számmal, lehetséges, hogy jelen oklevél is azon a napon kelt. 
  
 
740. [1364.] szept. 25.  
A váradi káptalan Hangun-i Gyula fia János fia: András kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján privilegiális oklevelében átírja ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. 562. szám). 
D. f. IV. an. Mychaelis, a. d. supradicto. [1364.], amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, 
István éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben. 
 
E.: Dl. 56 883. (Hanvay cs. lt. 73.) Függőpecsét zöld fonata. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 109; Erdélyi Okm. IV. 325. szám. 
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741. [1364.] szept. 25. Avignon 
[V. Orbán pápa] [I.] Lajos király (H) kérésére Jakab [fia:] Domokosnak a váradi egyházban 
kanonokságot biztosít a kanonoki jog teljességével, és neki ott üres v. megüresedő 
prebendát rezervál minden bevétellel, intve a váradi püspököt és káptalant, akikhez ezen 
egyházban a prebendák adományozása tartozik, hogy erről ne rendelkezzenek, mert azt 
érvénytelennek tekinti. Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott száma, ezen 
egyház statutumai és szokásai ellenére is. Domokos az ezen egyházban bírt Szt. András-
oltár káplánságát megtarthatja, de egy másik kanonokságáról le kell mondjon, ha pedig a 
prebendát elfogadja, akkor az ezen egyházbeli, a püspöktől (auctoritate ordinaria) megkapott 
másik prebendájáról is, amik ügyében most pereskedik. D. Avinione, VII. Kal. Oct., pápasága 
2. évében. [1364.] Utasítja a kalocsai érseket és a nyitrai püspököt, hogy Jánost fogadtassák 
kanonokká a váradi egyházban, biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a 
kanonokságot és prebendát adják át neki minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek 
tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. 424r-v. (Df. 289 766.) 
R.: V. Orbán, LC. 12452. szám.  
 
 
742. 1364. szept. 26. Patak 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemlen és Vngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűléséről 
kiküldte Péter testvér, a Lelez-i Szt. kereszt-monostor prépostja kérésére Olteni-i István 
fia: Márk királyi emberrel és János pappal, a fehérvári káptalan emberével Janusd-i Miklós 
nádori embert, akik szept. 24-én (f. III. an. Mychaelis, 2. die congregacionis) a Lelez és 
Helmuch birtokok között egykor emelt bizonyos határjeleket szántással lerombolva találták, 
a föld-határjelek körül kiásott fák törzseivel, majd megtudták, hogy ezen határjeleket 
Helmuch falu népei rombolták le, és látták is Helmuch falu számos ekéjét e határjel-
helyeken. D. 4. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent mlt. 1300. 123. (Df. 233 731.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
743. 1364. szept. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Beulch-i néhai Domokos comes fia: Zwdor (dict.) Péter királyi pohárnokmester, Bursud-i 
és Abawywar-i comes előadta hű szolgálatait, amiket gyermekkora (infancia) óta a királyi 
házban szolgálva és folyamatosan a király oldalán tartózkodva az uralkodó és országa felada-
taiban és hadjárataiban teljesített a királyi kormányzás erősödése érdekében, nem kímélve 
javait és személyét, saját és fivérei súlyos sebeivel, vérük hullásával, számos familiárisa 
halálával. Mindezek viszonzásául <<mind érdemeiért, mind a Torna megyei, Deurnew 
hegy alatt fekvő Haaskuth (az ottani vámmal), Dwrnew, KornaLypa, Kowachwagasaa és 
Wyfolu nevű, egy határkerületben fekvő vásárolt birtokaiért, amiket a királynak átadott,>> 
az uralkodó a Sarus megyei Makauich királyi várat minden faluval, faluhellyel, telekkel, 
malmokkal, vizekkel, fekete erdőkkel, s főleg a Barthfa királyi városban és Gybolt faluban 
levő vámmal (nem érintve Barthfa várost, amit a király megtart magának) és az ezen várhoz 
régtől fogva tartozó haszonvételekkel és tartozékokkal, annak régi határai alatt Lengyelo. 
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(regnum Polonie) határáig, speciális kedvezése jeléül Péter mesternek és fivéreinek (frater 
uterinus): Istvánnak, Mihálynak, Simonnak, Györgynek, Jánosnak és Imrének, valamint 
örököseiknek adja királyi új adomány címén, kizárva ebből frater patruelis-eiket és rokonaikat 
(proximi et cognati). A király vállalja a maga és leszármazottai nevében, hogy Pétert, a 
fivéreit és örököseiket minden, bármiféle helyzetű, állapotú és előmenetelű emberrel 
szemben e vár, falvai és tartozékai békés tulajdonában megőrzi és szavatolja. Erről függő 
új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Oct., 
uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós 
zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
Mihály egri, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, 
Vilmos pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János knini, Domokos csanádi, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós Machow-i bán, Zwdor Péter királyi pohárnok-, 
Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász- és János királyi ajtónállómester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5343. (NRA. 558. 32.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
Á.: Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 5345. (Uo. 557. 7.) Eltérő névalakjai: 

Zudar, Bursod, Bulch, Kouachuagasa, Wyfalw, Makauicha, Gybolth, Konth, Macho. 
Megj.: A <<  >> közötti szakasz kapcsán l. a köv. oklevelet. 
 
 
744. 1364. szept. 27. 
[I.] Lajos királynak az előző számúval azonos szövegű oklevele, kivéve a <<  >> közötti, 
itt nem szereplő részt. Eltérő névalakjai: Abawyuar, Makauicha, Zudor. 
 
E.: Dl. 5343. (NRA. 558. 32.) Hátlapján középkori (Makawycha névalakkal) és újkori 

kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét zöld fonata. 
Á.: Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. Dl. 5344. (Uo. 557. 7.) Eltérő névalakjai: 

Zudar, Bewlch, Vgulin, Konth. 
 
 
745. 1364. szept. 27. Lampertszásza 
Erzsébet királyné (H) a nádornak (regni nostri), az országbírónak, valamint a Beregh megyei 
megyésispánoknak (comitibus nostris parrochialibus) és helyetteseiknak: tudomására jutott, 
hogy Miklós fiai: Zouard, István és János, valamint rokonaik az oláh (wolachi) Karachon 
fiait: Miklóst, Bálintot, Sarachyn-t és Lukácsot a címzettek elé perbe vonták Rakolch és 
Mistiche királynéi birtokok ügyében (amiket a királyné nevében és adományából birtokolnak 
szolgálataikért), jogtalanul el akarván venni azokat tőlük. Mivel tehát ezek királynéi birtokok 
voltak, amiket Erzsébet adott ezen oláhoknak birtoklásra mint királynéi jogot, ezért utasítja 
a címzetteket, hogy Karachon fiai, frater-eik és rokonaik felett e birtokok okán ne ítélkezzenek, 
bíróságuk elé állni őket ne kényszerítsék, s ha valaki ezekben valamilyen jogot remél, azt a 
királynétól kérje. D. in Lumprethzaza, in fe. Cosme et Damiani, a. d. 1364.  
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E.: Dl. 41 592. (Múz. Ta. Gorzó 7.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik 
magyar nyelvű), valamint vörös viaszú pecsét töredékeinél: commissio propria regine. 

Á.: 1. Mária királynő, 1383. febr. 20. Dl. 42 248. (Uo. Gorzó.) Eszerint Mária avia-ja 
(vagyis Erzsébet anyakirálynő) oklevele volt, annak gyűrűspecsétjével ellátva. Eltérő 
névalakjai: Rakouch, Karachun, Lompertzaza. 
2. Á. 1. > Zsigmond király, 1393. jún. 20. Dl. 42 541. (Uo. 1919. 73.) Eddigiektől eltérő 
névalakjai: Bereg, Mistice. 
3. Á. 2. > Leleszi konvent, 1418. aug. 17. Dl. 43 414. (Uo. Gorzó.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Sarachin. 

Má.: 1. Á. 1.-el azonos jelzet alatt, XX. sz. eleji. 
2. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt, XX. sz. eleji.  

K.: Máramaros 54; Doc. Rom. Hist. XII. 336–337. (román fordítással) 
R.: Doc. Val. 138. szám. 
 
 
746. 1364. szept. 27. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machow-i bán, többek között Wolkow megye comes-e előtt Huzywbachy-i 
János fiai: Miklós és János mesterek tiltakoztak, hogy a Hwzywbachy és Kamand nevű 
birtokaikhoz tartozó földeket a fehérvári káptalan hatalmaskodva és jogtalanul elfoglalta, 
azok terméseit, hasznait és hegyvámjait beszedi, holott per van közöttük függőben, ezért 
mindettől a káptalant tilalmazták. Erről a bán oklevelet bocsát ki nekik. D. in S. Demetrio, 
in fe. Cosme et Damiani, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 1. 6. (Df. 265 560.) Hátlapján 

zárópecsét nyoma. 
 
 
747. 1364. szept. 27. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Macho-i bán, többek között Valkov megye comes-e előtt Huzyvbachy-i 
János fiai: Miklós és János mesterek elmondták, hogy a Huzyvbachi és Kamand nevű bir-
tokaikhoz tartozó földek hegyvámjait a fehérvári káptalan hatalmaskodva beszedi az ő 
gyakori és törvényes tilalmazásaik ellenére, holott per van közöttük függőben. Ezért a bán 
kéri a bácsi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Fevlduar-i Ferenc fia: Demeter 
v. szentjakabi (S. Jacobus) Jakab fia: Péter v. Kereked-i Tamás királyi ember a szomszé-
dok jelenlétében e birtokrészeken a mondott földek hegyvámjai beszedésétől tilalmazza a 
fehérvári káptalant a király szavával, majd a bácsi káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. 
D. in S. Demetrio, in fe. Cosme et Damiani, a. d. 1364. 
 
Á.: a 768. számú oklevélben. 
 
 
748. 1364. szept. 27. 
Az esztergomi káptalan a kanonoktársa: László mester kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja 1298. évi, ép és gyanútól 
mentes, chirographált privilegiális oklevelét Koarzegh birtok bejárásáról és határjeleinek 
emeléséről (mivel azt eredetijében az utak veszélyei miatt László a szükséges helyekre 
nem tudja magával vinni). D. in fe. Cosme et Damyani, a. d. 1364. 
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E.: EPL. Ipolyi-gyűjt. 31. (Df. 248 893.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. 
Függőpecsét hártyaszalagja. 

 
 
749. 1364. szept. 28. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zaboulch és Beregh megyei nemesek 
közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén 
kiadott oklevele szerint Lonya-i Jakab fia: Miklós elmondta, hogy a Belche és 
Karaztoumezeu nevű birtokaihoz tartozó, Zernye folyó melletti földrészét Ezen-i Tamás fia 
László fiai: Mihály és László (akikkel e föld ügyében az országbírók előtt azok oklevelei 
szerint régóta pereskedik) hatalmaskodva elfoglalták, és azt most Tamás fiainak: [Simonnak], 
Imrének és Lászlónak, a frater patruelis-eiknek a birtokosztályuk során átadták. Erre Tamás 
fia: Simon személyesen, Imre és László nevében pedig Miklós fia: Pál a Lelez-i [konvent] 
ügyvédvalló levelével azt állították, hogy a földrészt Ezen-i Tamás fia László fiai adták 
nekik, Mihály pedig a maga és László nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével azt 
mondta, hogy a földrészről okleveleik vannak, amiket a nádor által kijelölendő későbbi 
időpontban bemutatnak. Ezért a nádor a Lonya-i Jakab fia: Miklós és Ezen-i Tamás fiai 
közti pert a Zemplyn megyében tartandó közgyűlésére elhalasztva meghagyja a vicecomes-ekkel, 
szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és a közgyűlésen jelenlevő nemesekkel együtt, hogy 
László fiai az okleveleiket is akkor mutassák majd be színe előtt. A Zemplyn és Vngh megyei 
nemesek közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott köz-
gyűlésén megjelent egyrészről Lonya-i Jakab fia: Miklós, másrészről Ewr (dict.) János 
(László fiai: Mihály és László nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével), és a nádor 
az oklevélbemutatást …… miatt ….. nov. 18-ra (oct. Martini) halasztotta el [hátlap: színe 
elé a királyi kúriába]. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 84 281. (Lónyay cs. lt. AG. 30. 79.) Hiányos, foltos papír. Előlapja bal szélén fél-

behagyott oklevélkezdet (Ladizlaus dux Opulye regni Hungarie palati…), hátlapján 
azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől csak 
részben olvasható feljegyzés: pro actore Blasius sartor procurator cum Lelez, pro in 
Johannes dictus Ewr cum ….. ad oct. Georgii ….. actor personaliter, pro in Ladislaus 
… cum Lelez. Solvit. Capitulo Agriensi Stephanus filius Beke de Belche vel Johannes 
filius Ratolth de ……… de Vytka seu Ladislaus filius Dyonisii de ….. Jacobus filius 
Andornuk de Rat….. ….. filius Nicolai de …… Dionisius filii Petri de Kaza …… 
Rakolch sive Dominicus litteratus de Zab……… medii Quadr. ……….. 

 
 
750. 1364. szept. 28. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemlin és Vngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén 
András fiai: István és Imre mesterek, László fiai: Jakab és Miklós, Lőrinc fiai: György, 
László és Miklós, Jakou fia: János és ue. János fia: Gergely, Nogmyhal-i nemesek tiltakoztak, 
hogy az ő Zyzun nevű, Tyba és Ryucha nevű birtokaikhoz tartozó erdőjüket Máté 
(Mathius) fiai: Péter és András, valamint Palouch-i Peteu fia: János Tyba, Ryucha, 
Palaouch [!] és Zenna birtokok között használják és azt el akarják foglalni, ezért Máté fiait és 
Paloch-i Jánost Tyba és Ryucha birtokok hasznai, termései és az erdő használatától és elfog-
lalásától tilalmazták. D. 6. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 85 357. (Sztáray cs. lt. 142.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 
zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Sztáray I. 338–339. 
 
 
751. 1364. szept. 28. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemplyn és Vngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén 
Imbregh-i András fia: Dénes mester elmondta, hogy a Kereztwr nevű birtokán levő erdőjét 
Pelehte-i János fia: László régóta használja és jobbágyaival folyamatosan használtatja, 
amivel neki 100 márka kárt okozott, és ezt a Lelez-i konvent és a Zemplyn megyei 
vicecomes és a szolgabírók 2 tudományvevő oklevelével igazolta. László magát Dénes 
vádjában ártatlannak nevezte, és mivel Dénes az állítását egyéb oklevelekkel nem igazolta, 
mindezek teljes bizonyítására viszont ezen 2 oklevél nem elégséges, ezért a nádor a köz-
gyűlésen levő vicecomes-ekkel, szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és nemesekkel együtt 
meghagyta, hogy László [1365.] jan. 8-án (oct. Strennarum) vele együtt huszonöt nemessel 
a Lelez-i konvent előtt tegyen esküt arról, hogy Dénes vádjában ártatlan, majd a felek a 
konvent jelentését jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) vigyék el a nádornak. D. 6. die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 99 444. (Károlyi cs. lt. Pelejthey cs. Z. 62.) Papír. Előlapja alján: domini Nicolai 

Kunth prenotati. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei 
és visszazáró pecsét körvonala. Kortárs kéztől: Solvit non totum sed medium.  

Má.: Ue. jelzet alatt, XX. sz. eleji. 
K.: Károlyi I. 257–259. 
 
 
752. 1364. szept. 29. Lampertszásza 
[I.] Lajos király (H) a Lelez-i konventnek: mivel anyja, Erzsébet királyné (H) Bereg megyei 
birtokainak és szabad falvainak, ill. számos nemesnek a határjeleit a gyakori viták elkerülése 
érdekében a királyné meghagyásából szükséges felemelni és megújítani, utasítja a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a királyné prothonotarius-a: Miklós mester, János 
Lupprethzaza-i plébános, királynéi káplán, Debreu-i Miklós mester és Baganya fia: János mester 
Beregh-i vicecomes, királyi speciális emberek mindezt végezzék el a jog szerint, és ha szükséges, 
az esetleges ellentmondókat idézzék (evocent) a királyi jelenlét elé okleveleikkel együtt, majd a 
konvent tegyen a királynak jelentést. D. in Lupperthzaza, in fe. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á.: 1. a 857. számú oklevélben. 

2. a 859. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Luprethzaza, Debre, Bogunya.  
3. a 858. számú oklevélben. Eddigiektől eltérő névalakja: Lumpprethzaza. 

R.: Perényi 105. szám. (Á. 2. alapján.) 
 
 
753. 1364. szept. 29. 
Az aradi káptalan előtt egyrészről Bethlen fiai: János és Péter mesterek és ue. Bethlen fia 
István fia: Mihály, másrészről Machunka fia Domokos fia: Miklós és Lewkes fia: Márton 
elmondták, hogy birtokaikon örök osztályt tettek: Miklós és Márton a Zarand megyei Ewsy 
és Sepreus nevű birtokokok felét (amiket Bethlen fiaitól és Mihálytól bírói úton megszereztek) 
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tartozékaikkal együtt nekik és örököseiknek hagyták. Viszonzásul Bethlen fiai és Mihály 
Andochfalwa és Dragonfalwa falvakat (amikben híd van, és amik Ikthar és Enyzten falvak 
között vannak a Themes folyó mellett), valamint a Rekaspathak caput-jánál levő 3 falvat: 
Porsafalwa-t, Bratyzloffalwa-t és Radefalwa-t a tartozékaikkal együtt Miklósnak, Mártonnak 
és örököseiknek hagyták, úgy, hogy a 2 híd bevételeit (obvencio) a jövevényektől Miklós 
és Márton szedjék be teljesen. Ezen és a Themes melletti egyéb birtokaik erdőit, berkeit és 
vizeit közös használatra hagyták. Miklós és Márton jobbágyai felett az ügyeikben csak ők 
ítélkezhetnek, Bethlem fiai és Mihály nem. Az Ikthar-i egyház kegyúri jogát közösen 
birtokolják. Ha a felek valamelyike örökös nélkül hunyna el, akkor annak birtokrészei ne 
idegen kezekhez, hanem a túlélő fél és örökösei jogába és tulajdonába kerüljenek. Erről a 
káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. 
Mychaelis, a. d. 1364., Pál mester olvasókanonok keze által, Péter éneklő-, Jakab őrkanonok, 
Gor-i Pál és Hobry-i János kanonok jelenlétében. Arenga. 
 
Á.: Aradi kápt., 1420. nov. 22. Dl. 63 123. (Justh cs. lt. 66.) 
K.: Temes I. 560–562. (Á.-ban.); Doc. Rom. Hist. XII. 340–342. (román fordítással) 
R.: Juhász, Aradi reg. 89. szám; Justh 41. szám. 
 
 
754. 1364. szept. 29. 
A szenternyei (S. Irineus) vértanú-egyház káptalanja előtt Huzyiubach-i János fiai: Miklós 
és János mesterek tiltakoztak, hogy a Huzyiubach és Kamand nevű birtokaik határain belül 
fekvő földek hegyvámjait gyakori tilalmazásaik ellenére, a joguk sérelmére és kárukra a 
fehérvári káptalan folyamatosan hatalmaskodva beszedi, holott per van közöttük függőben. 
Erről kérésükre a káptalan oklevelet bocsát ki János fiainak. D. in fe. Michaelis, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 18. B. (Df. 265 563.) Hátlapján 

pecsét nyoma. 
 
 
755. 1364. szept. 29. 
A Zubur-i Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Syffrid, a 
Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátja famulusa: Guthalgus a monostor konventje 
ügyvédvalló levelével az apát és a konvent nevében, másrészről Renys (dict.) Miklós 
Chuturtukhel-i bíró a maga és az ottani polgárok és hospesek közössége nevében szintén a 
Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje ügyvédvalló levelével, és Guthalgus a Szt. 
Benedek-monostor Sengew nevű birtokán levő, Chuturtukhel mellett fekvő földrészt a 
tartozékaival együtt e polgároknak művelésre és használatra átadta 10 évre, úgy, hogy a 
polgárok minden év szept. 29-én (in fe. Mychaelis) v. okt. 6-án (oct. eiusdem) 15 pensa 
forgalomban levő dénár census-t fizetnek az apátnak és konventjének a monostorukban (és 
nem máshol), majd megkapják a kifizetésről a Zubur-i konvent igazolólevelét. Miklós bíró 
vállalta, hogy ha az évek során valamelyik időpontot elmulasztják a fizetésben, és a 
census-t kétszeres büntetéssel nem fizetik ki az elmulasztott időpont 15. napjáig az apát és 
a konvent képviselője valamely káptalan v. konvent tanúsága előtti kérésére, akkor a per 
kezdete előtt a census és a kétszeres büntetés összegében marasztalják el őket, a bírónak 
fizetendő bírsággal (birsagium) együtt, avagy az apát és a konvent a polgárokat és javaikat 
bárhol el- és lefog(lal)hatják és őket fogságban tarthatják (ipsos et eorum res possint 
ubilibet arrestare et eos in arresto tenere), míg tartozásaikról elégtételt nem adnak. Továbbá 
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a polgárok ezen föld urának elismeréseként az apátnak v. annak távollétében a prépostjának 
v. a monostor valamelyik testvérének egyszer egy évben a mondott büntetés terhe alatt 
descensus-t v. prandium-ot kell adjanak. A 10 év elteltével a földrészt, megőrizvén határjeleit, 
a monostornak, az apátnak és a konventnek ellentmondás nélkül visszaadják. D. in fe. 
Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: EPL. Esztergomi kápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 15. (Df. 237 078.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékei. 
 
 
756. 1364. szept. 29. Zengg 
A. d. 1364., ind. 2., die 29. Sept., [I.] Lajos király (V), Porthiua zenggi püspök, István és 
János, Vegla, Modrus (Modrussa), Gecche és Vinodol comes-ei, Zengg (Segnia) város urai 
idején Zenggben közjegyzői oklevél került kibocsátásra, amiben a modrusi Szt. Miklós-
kolostor bérbeadta egy zenggi házát. 
 
Fk.: Dl. 34 374. (Acta Paulinorum. Zengg. Sal. 2.) Alján közjegyzői jel. Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. 
K.: Smič. XIII. 399–401.  
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 185. 
 
 
757. 1364. szept. 30. Lampertszásza 
Erzsébet királyné (H) elé járult Beregh megyei (comitatus noster) oláhjai (wolaci) közössége, 
kérve, hogy mivel a Beregh-i comes (comes noster) officialis-aitól – akiket az ő vajdájuk 
helyére a kiváltságuk (libertas) ellenére közéjük helyezni szokás – különféle jogtalanságokat 
szenvednek el, ezért a királyné engedje meg nekik, hogy közös akarattal vajdát választhassanak, 
ahogy a Maramoros-i és az ország (regnum nostrum) más részein lakó oláhok is ilyen 
kiváltságot élveznek. A királyné beleegyezik, hogy ezen oláhok szabadon vajdát válasszanak, 
akit a közösségük akar. A vajda a közöttük felmerülő ügyekben ítékezzen, a királynénak és 
a mondott comes-nek járó jogokat pedig ezen oláhok részéről szolgáltassa be. D. in 
Luppertzaza, 2. die Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 594. (Múz. Ta. Gorzó.) Hátlapján újkori kéztől magyar nyelvű tárgymegjelölés, 

valamint vörös viaszú pecsét töredékeinél: commissio regine propria. 
K.: Máramaros 55; Lehoczky T., TT. 1890. 164.  
R.: Doc. Val. 139. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 342–343. 
 
 
758. 1364. szept. 30. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemplyn és Vngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén 
Budka-i Miklós fiai: Pál és Miklós elmondták, hogy Gyepel birtok Jezeneu várral és más 
tartozékokkal együtt az ő és elődeik örökjoga. Kérésükre és a nádor kérdésére e megyék 
szolgabírói és esküdt ülnökei hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt 
fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették mindezt. Erről a nádor oklevelet 
bocsát ki Miklós fiainak. D. 8. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 
1364. 
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E.: Dl. 66 816. (Dessewffy cs. margonyai lt. 36.) Hátlapján pecsét töredékei, valamint 
kortárs kezektől: Vyd filius Lorandi de Raska proposuit suo modo affirmavit. Solvit.  

 
 
759. 1364. szept. 30. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemplin és Vngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Pathak város mellett tartott közgyűlésén 
Mihály fia: György és Kasuh-i Zemekey fia András fia: Jakab elmondták, hogy a Kasuh 
nevű birtokukhoz tartozó erdőt a Bodrugh folyóval együtt a Terebes-i várnagyok jogtalanul 
elfoglalva tartják, akkora területen, ahogy a legelőnek hagyott földek (terre campestres) e 
várig terjednek, és ez ismeretes ezen megyék vicecomes-einek, szolgabíróinak és esküdt 
ülnökeinek, akik kérésükre és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti 
hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúskodással megerősítették mindezt. 
Erről a nádor oklevelet bocsát ki Györgynek és Jakabnak. D. 8. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 75 839. (Szathmáry-Király cs. lt. 3145.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
760. 1364. szept. 30. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemplen és Wng megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén 
Bense fia: Péter (György fia: János nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) 
elmondta, hogy György fia: János Pereche birtokon levő részét Jakou fia: János és 
Nagmihal-i Erne fia: Euden hatalmaskodva elfoglalva használják, és ez ismeretes ezen 
megyék vicecomes-einek, szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek, akik kérésére és a nádor 
kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve 
egyhangú tanúskodással megerősítették, hogy György fia: János Pereche birtokon levő 
része Jakou fia: Jánosnál és Euden-nél van, de hogy miért, azt nem tudják. D. 8. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 85 359. (Sztáray cs. lt. 144.) Foltos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét töredékes nyoma. 
K.: Sztáray I. 340. 
 
 
761. 1364. szept. 30. Patak 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zemlen és Wngh megyei nemesek 
közösségének szept. 23-án (f. II. an. Mychaelis) Patak város mellett tartott közgyűlésén 
Abahaza-i János fia: Péter (Péter testvér Lelez-i prépost nevében a Lelez-i konvent ügyvéd-
valló levelével) elmondta, hogy néhai Drugeth Miklós comes fia: János mester Kapus-i 
falunagya és népei v. jobbágyai ezen uruk parancsából [1363.] júl. 31-én (II. f. an. ad 
vincula Petri cuius prox. preterisset revolucio annualis) Kapus birtok egy tilalmazott föld-
részéről – amit János mester korábban az Wngh megyei vicecomes és a szolgabírók előtt 
azok oklevelével a Lelez-i egyház Kapus nevű birtokához engedett iktatni – minden kepe 
szénát az Wngh-i vicecomes és a szolgabírók tilalmazása ellenére szekereken hatalmaskodva 
elvitték János mester Kapus nevű birtokára, és János mester meghagyta a jobbágyainak, 
hogy öljék meg, akit a tilalmazott földrészen találnak a prépost jobbágyai közül, és annak 
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vérdíjáért (homagium) legfeljebb 8 forintot fizessenek. Mivel János mester érdekében 
bemutatásra került a király gyűrűspecsétes levele, amiben az uralkodó megparancsolta a 
nádornak, hogy János mester ezen közgyűlésen létrejött pereit bírság nélkül nov. 18-ra 
(oct. Martini) halassza el, ezért ennek megfelelően a nádor ezen pert elhalasztja akkorra. D. 
8. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 121. (Df. 233 729.) Foltos. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: 
ad quind. residencie ob regium. Due. 

 
 
762. 1364. szept. 30. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy amikor a Zemplen és Vngh megyei 
nemesek közösségének szept. 23-án (f. II. an. Michaelis) Potok város mellett tartott 
közgyűléséről Péter testvér Lelez-i prépost kérésére István fia: Márk királyi emberrel és a 
fehérvári káptalan tanúságával kiküldte Janusdy-i István fia: Miklós nádori embert, ők 
szept. 24-én (f. III., videlicet 2. die ipsius congregacionis generalis) a szomszédok összehívásával 
a Lelez-i egyház és prépost Kapos nevű birtokát az alábbi határok mentén bejárták: 
Latorchavyze (dict.) víz; Zopoch és Beztrice nevű árkok; Chalanuspataka; Lesko nevű víz 
(torrens), és addig, míg ez kiömlik az erdőből, senki nem mondott ellent; fennsík; Kernice 
tónál határjelek, amik elkülönítik Kapos falu, a várnépek és Chepel falu földjét; mikor a 
fennsíkról továbbhaladva Harazt birtok határaihoz értek, Bertalan (Miklós néhai országbíró 
fia János mester famulus-a ezen János mester, valamint Drugeth János mester fiai: Ferenc 
és János nevében) ellentmondott, és ezen tilalmazott földet az ország [szokása] szerint egy 
ottani erdővel együtt 5 ekényire becsülték; amikor a Harazt nevű erdő mellett (ami István 
fia: Miklósé) elértek az Ortho nevű vízig, Harazt-i  …… ellentmondott, és e tilalmazott 
földet 1,5 ekényire becsülték; az Ortho vizen átkelve észak felé …. Monyorous birtok határaihoz 
értek, ahol Bertalan (János mester és Drugeth János fiai nevében) ellentmondott, és e tilalmazott 
földrészt az általa korábban tilalmazott 5 ekényi föld becsléséhez csatolták. A nádor előtt a 
prépost az ellentmondás okát tudakolta János mestertől, Drugeth János fiaitól és Harazt-i 
Miklóstól, mire Miklós azt mondta, hogy az általa tilalmazott földrész mind örökjogon, 
mind oklevéllel Harazt birtokhoz és őhozzá tartozik. Mivel ezután bemutatásra került a 
király levele, amiben utasította a nádort, hogy János mester és Drugeth János fiai összes, 
színe előtt zajló perét bírság nélkül nov. 18-ra (oct. Martini) halassza el, a nádor ennek 
megfelelően ezen pert akkorra halasztja, miként Harazt-i Miklósét is, aki akkor a mondott 
földrész ügyében kiadott okleveleit mutassa be neki. D. 8. die congregacionis nostre 
predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi. 1300. 125. (Df. 233 733.) Hátlapján azonos 

(…in curiam regiam nostram in presenciam prorogatoria) és újkori kéztől tárgymegje-
lölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kezektől: …Nicolaus de Harazt pro se 
tres solvit. Dominus Dominicus de Lelez personaliter conventui de Lelez, homo 
Johannes filius Makou de Zentus, Johannes filius Chwuen de Ewr, Jacobus filius Petri 
de Helmech, Georgius filius Pouka de dicta Zentus ad Epiph. d. evocetur. 
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763. 1364. szept. 30. Patak 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: elmondták neki Tegenye-i 
Wanchuk fia: László és Tegenye-i Lorand fia: Miklós, hogy néhai Ban és Moyus fia: Bernald – 
akikkel ők osztályos ágon (in linea divisionali) voltak – Iske birtokon levő birtokrészei őket 
illetik, és ezeket most a nádori ember és a konvent tanúsága előtt a jog rendje szerint Iske-i 
[lehúzva: Miklós] Gergely fia: Miklóstól akarják követelni. Ezért a nádor kéri a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Moscha-i Gergely fia: János v. Monyuros-i Tompa (dict.) 
Beke v. Wechkouch-i Péter fia: Simon v. Chyseer-i Polhus (dict.) Tamás nádori ember e birtok-
részeket Gergely fia: Miklóstól követelje a nádor szavával az ország szokása szerint, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in civitate Patak, 2. die Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 6. (Df. 219 504.) Fakult, foltos. Hátlapján 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
 
 
764. 1364. szept. 30. 
A vasvári káptalan Tyak-i Jakab fia: Tyak (dict.) Jakab kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja 1339. febr. 16-i, nyílt és ép oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XXIII. 85. szám), mivel azt az utak veszélyei miatt Jakab nem meri magával 
vinni. D. 2. die Michaelis, a. d. 1364. 
 
E.: GYMSML. Sopron. Niczky cs. lt. 4681. 79. (Df. 209 181.) Hátlapján újkori kéztől 

magyar nyelvű tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékei. 
 
 
765. [1364.] szept. 30. 
Die ultima Sept. A raguzai rogatus-ok tanácsa megválaszt 3 nemes személyt, akik a köv. 
szerdáig (die mercurii prox.) találják meg annak módját, honnan lehet a szükséges pénzt 
előteremteni ahhoz, hogy követség menjen a magyar (H) királyhoz. 
 
K.: Gelcich, Raguza 696; Mon. Rag. IV. 29. (1364-es évvel) 
 
 
766. 1364. szept. 30. Spalato 
András spalatoi (Spaletum) főesperes és a spalatoi nagyobbik egyház kanonokai előtt 
Slauogostus Julich egykori almissai (Almisium), most spalatoi lakos az almissai közösség 
nevében bemutatta Miklós, egész Sclauonia néhai bánja, Supprun-i comes 1323. szept. 8-i, 
vörös-zöld fonatú, sárga viaszpecsétes (amin van egy unda per longum de tribus collis, a 
körirata nem olvasható a pecséten levő papírfelzet miatt), ép és gyanútól mentes 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. VII. 451. szám), kérve, hogy a főesperes azt írja át. 
András az oklevelet Lőrinc mester kanonokkal átiratja, majd vele és András [fia:] Jakab 
kanonokkal az átiratot az eredetivel összehasonlíttatja. D. et actum Spaleti, ezen katedrális 
egyházban, a főesperes függőpecsétjével, a. d. 1364., ind. 2., die Lune, in fe. Jeronimi, V. 
Orbán pápa pápaságának 2. évében. 
 
E.: Dl. 41 593. (Múz. Ta.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre 

utaló plicatura. 
K.: Smič. XIII. 402–403. 
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767. 1364. okt. 1. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója előtt megjelent egyrészről Hrabar 
(dict.) Jakab fia: István, Posaga megyei Orboua-i nemes, másrészről Orboua-i Péter fia: 
Leukus mester, és István megvallotta, hogy szántóföld-részét, ami a Leukus mester házától 
a Szentlélek-egyház felé vezető nagy út mellett van és 7 mérőkötelet (funis) tartalmaz 
(minden kötelet 63 könyökkel számolva), eladta Leukus mesternek 7 Posaga-i pensa dénárért 
örök birtoklásra. D. in Vyssegrad, f. III. p. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 394. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 43. B. 24. NB.) Hátlapján újkori 

kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékei. 
 
 
768. [1364.] okt. 2. 
A bácsi káptalan jelenti [I.] Lajos (Lodowyc) királynak (H), hogy Miklós Macho-i bán 
oklevelének megfelelően (l. 747. szám) kiküldték tanúságul al-olvasókanonokukat: Demeter 
mestert, akivel Jakab fia: Péter királyi ember okt. 1-jén (f. III. p. Michaelis) a szomszédok 
jelenlétében Huzyvbachi és Kamand birtokokon az ottani földek hegyvámjának jogtalan 
beszedésétől a fehérvári káptalant a király szavával tilalmazta. D. 2. die diei ipsius 
prohibicionis et anno prenotato. [1364.] 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus B. 1. 12. (Df. 265 555.) Hátlapján 

mandorla alakú zárópecsét nyoma. 
 
 
769. [1364. okt. 2.] 
Die predicto [II. Oct.] A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: Vite de Resti [polgártól] 
elfogadnak kölcsön 700 perperum-ot a magyar (H) királyhoz induló követség fedezésére.  
 
K.: Gelcich, Raguza 696; Mon. Rag. IV. 29. (1364-es évvel) 
 
 
770. 1364. okt. 2. 
Konth Miklós nádor (H) a Zemplin és Hung megyei nemesek közösségének 1364. szept. 
23-án (f. II. an. Michaelis, a. d. 1364.) Patak város mellett tartott közgyűlésének 10. napján, 
okt. 2-án kiadott bírságlevele: Kysfalud-i János fia: Miklós kérésére Kysfalud birtok Miklós 
mutatása szerinti bejárására, határjeleinek emelésére és mások birtokjogaitól való elkülönítésére 
Pesth-i Mihály királyi emberrel és János pappal, a fehérvári egyház emberével kiküldte a 
Zabouch és Beregh megyei nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) 
Karaz falu mellett tartott közgyűléséről emberét, Pathya-i Istvánt, akik szept. 23-án (15. die 
congregacionis, videlicet f. II.) Miklós vezetésével Kysfalud birtokra mentek a szomszédok 
jelenlétében, és amikor azt be akarták járni és határjelekkel elkülöníteni, főleg Tymar birtok 
felől, Batur-i János fia: László mester és Batur-i Leukus fia: Péter mester a királyi, káptalani és 
nádori embert Kysfalud birtok határjeleinek Tymar birtok felőli emelésétől tilalmazták, 
ezért őket a nádor Zemplin és Hung megyei nemesek közösségének akkor levő közgyűlésére 
idézték. Ám ott László és Péter nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, 
pedig Kysfolud-i Miklós a közgyűlés napjain át várta őket a nádor előtt, aki ezért Lászlót 
és Pétert bírságokban marasztalta el, ha magukat nem tudják ésszerűen kimenteni. 
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Tá.: Opuliai László nádor, 1367. máj. 12. > Jászói konvent, 1434. júl. 10. Dl. 5376. (NRA. 
14. 81.) 

 
 
771. 1364. okt. 2. után. Somogyvár 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Symig megyei nemesek közösségének 
okt. 2-án (f. IV. p. Mychaelis) Sumugwar mellett tartott közgyűlésén István mester (László 
veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja várnagya és képviselője annak ügyvédvalló 
levelével) tiltakozott ezen ura nevében, hogy a püspök és egyháza Symig megyei 
Keurusheg, Beka, Zeuleus, Buldee, Bere, Gerek, Maach, Kulkud, Menteu, Fayz és Wythya 
nevű birtokainak szomszédai e birtokok hasznait és terméseit jogtalanul használják és elveszik, 
a püspök és egyháza joga sérelmére, ezért e szomszédokat, ti. nemeseket és más, bármiféle 
helyzetű és állapotú embereket mindettől tilalmazta. ……. die congregacionis nostre 
memorate, in loco supradicto, a. d. 1364. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Litt. adiunctae 3. B. (Df. 200 244.) Papír. Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét töredékes nyoma. A 
dátumnál hiányos. 

R.: Veszpr. reg. 573. szám. (okt. 2-i dátummal) 
Megj.: Vö. a 799. számmal, valószínűleg ezen oklevél is okt. 8. körül kelhetett. 
 
 
772. 1364. okt. 2. után 
Kont Miklós nádor oklevele szerint az Abwyuar és Sarus megyei nemesek közösségének 
1364. okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis, a. d. 1364.) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
Feulzanthow-i László fia: András elmondta, hogy Keer-i Pál fiaitól: Jánostól, Györgytől és 
Miklóstól, Miklós fia: Ugrintól, továbbá László fiaitól: Pétertől és Kelche ~ Kulche-től 
meg akarja kapni az Abawyuar megyei Keer és Pere (más néven Twyssy), valamint az 
Wngh megyei Mathyuch, Porchal és Iske birtokból a nagyanyja (avia), Marzel felesége őt 
jog szerint illető leánynegyedét. Erre Cantor (dict.) János (Ugrin, Pál fiai és László fiai 
nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy az ország szokásának 
(lex) megfelelően e birtokokból a leánynegyedet készek kiadni Andrásnak. Mivel a birtokok 
becslése nélkül a nádor nem tudta a pert lezárni, ehhez pedig szükséges volt kiküldeni a 
nádori embert és a Lelez-i konvent tanúságát, ezért írásban kérte a konventet, hogy küldjék 
ki tanúságukat, akivel Pupsa-i Miklós v. Pupsa-i Tamás v. Twyssy-i György fia: János 
nádori ember nov. 18-án (oct. Martini) és más alkalmas napokon a felek v. képviselőik és a 
szomszédok jelenlétében e birtokokat (kivéve Mathyuch és Porchal birtokokat, amikből 
András állítása szerint neki jog szerint rész jár), megtekintve hasznaikat, minőségüket, 
mennyiségüket, termékenységüket és értéküket, fogott bírókkal becsülje fel az ország szokása 
szerint, majd a konvent [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tegyen jelentést. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 19. > Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 10. SNA. 

Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 25. (Df. 251 766.) 
Megj.: Vö. a 802. és 808. számokkal, valószínűleg ezen oklevél is okt. 9–11. körül kelhetett. 
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773. 1364. okt. 3. Bagamér 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy a jelen oklevéllel együtt nekik átadott 
másik – Bulch-i Zudar (dict.) István mesternek az Vgachaordo-i és Zaaz-i népek és 
hospesek érdekében küldött – levelét emberük mutassa be István mesternek, aki azt megtekintve 
amit tesz v. válaszol, a királynak írják meg. D. in villa Bagamer, f. V. p. Mychelis, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 8. (Df. 219 506.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 
K.: F. IX/3. 391–392. 
 
 
774. 1364. okt. 3. Boldva 
Zuha-i Tamás fia: István mester, Zudor (dict.) Péter mester Bursud megyei vicecomes-e és 
a szolgabírók igazolják, hogy egyezséglevelüknek megfelelően színük előtt Puthnuk-i néhai 
László mester fia: Mihály (a famulus-a, Bodolow fia: Benedek által) okt. 3-án (f. V. p. 
Mychaelis) kifizetett Chky-i [!] Pál fia: Istvánnak 10 márkát. D. in villa Boldua, f. V. quo 
supra, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 373. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 15.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Cheky-i [!] névalakkal), valamint 4 zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: F. IX/6. 132. 
 
 
775. 1364. okt. 3.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelent egyrészről Miklós 
fia: Lukács, Nyuichke-i várnagy, másrészről Chazloch-i László fia: János és annak jobbágya: 
Poch, és Lukács megvallotta, hogy azon perben, amit ellene 44 disznó és koca elvétele 
miatt János és Poch a nádor elmúlt napokban (hiis proximis diebus) Patak város mellett 
tartott közgyűlésén akartak indítani, úgy egyeztek meg, hogy ezen disznókért Lukács dec. 
7-én (oct. Andree) 20 forintot fizet a konvent előtt Jánosnak és Poch-nak, kétszeres büntetéssel, 
ha az időpontot elmulasztja. D. 5. die Michaelis, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 52 058. (Kállay cs. lt. 1300. 1432.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Niuchke névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay 1538. szám. 
 
 
776. 1364. okt. 3. 
A Simigh-i Szt. Egyed-monostor konventje tudatja, hogy más oklevelük szerint Marczali-i 
….. fia: István mester a Marczali és Berjeg birtokok közötti vitás földrészen …… okt. 3-án 
(f. V. p. Michaelis) a konvent tanúsága jelenlétében …… az ország szokásának (ritus et 
consuetudo) megfelelően [övét] megoldva, mezítláb, földet a feje fölé emelve, ahogy szokás 
(ut moris est), földesküt kellett tegyen Berjegh-i …. fia: Péter ellenében. A kitűzött napon 
az eskü meghallgatására és megtekintésére kiküldték tanúságul a vitás földrészre Balázs 
testvért (István részére) és …….. (Péter részére), akik jelenlétében István esküt akart tenni, 
de végül számos fogott nemes bíró közbenjárásával úgy egyeztek meg, hogy Péter megengedte 
Istvánnak, hogy esküje letétele nélkül felemelje a Marczali és Berjegh közötti vitás föld 
határjeleit. A határjelek helyei: nagy rétnél tölgyfa alatt; wlgariter Sishew nevű tóban levő 
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nagy fűzfa alatt; Marczali birtokról Berjegh faluba tartó út; cserjés; az előbbi út; szántóföldek 
közepe; szőlő melletti diófa gyökere; füves út melletti tölgyfa a határjelben, és ott véget 
érnek a Berjegh és Marczali birtokok közti határok. E határjelek dél felől Marczali-t, észak 
felől Berjegh-et különítik el. D. dicto die ……… a. d. 1364. 
 
Má.: Dl. 105 164. (Széchenyi cs. lt.) Újkori, a kipontozott részeket kihagyva. 
 
 
777. 1364. okt. 4. 
Az egri káptalan Beel-i András fia György fia: András kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja 1293. nov. 18-i nyílt oklevelét (mivel az 
utak veszélyei miatt azt András nem meri magával vinni). D. in die Francissci, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 1373. (NRA. 384. 3.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
778. 1364. okt. 4. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király titkos kancellárja 1364. okt. 4-én (in fe. Francisci, a. 
d. 1364.) kiadott nyílt oklevele szerint színe előtt egyrészről Baragyan-i Salamon fia Miklós 
fia: Vince, másrészről Egyed fia: Miklós (Baragyan-i Márton fia János leányai: Anna és 
Margit nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével) elmondták, hogy a Jánosnak a 
Baragyan és Kowachy birtokokon levő részei miatti perükben a nádor előtt úgy egyeztek 
meg, hogy mivel Lajos király János leányait az apjuk birtokrészein speciális kegyből valós 
és törvényes örökösökké és leszármazottakká, mintegy János férfiörököseivé tette, ezért 
Vince átadta János ezen birtokrészeit Margitnak, Annának, annak férjének (Egyed fia: 
Miklósnak) és örököseiknek, az oklevélben leírt feltétel alatt. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. nov. 14. ŠA. Bratislava. Brogyáni cs. brogyáni lt. 20. (Df. 

250 518.) Eszerint eredetileg a nyitrai káptalan 1400. febr. 1-jei oklevelében volt átírva. 
2. Tá. 1. > Esztergomi kápt., 1787. ápr. 28. Uo. 1. (Df. 285 422.)  

 
 
779. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Peren-i 
Miklós comes fia: Vince, a királyi aula ifja a maga, valamint Miklós fiai: Pál, Lőrinc, Miklós 
és László, továbbá István fia: János (az ő frater patruelis-ei) nevében bemutatta a Boszniában 
(in partibus Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1352. febr. 28-i, gyanútól mentes nyílt 
oklevelét Kabalafewlde birtok adományozásáról. Kérésére és hű szolgálataiért az uralkodó 
az okevelet a birtokadománnyal együtt királyi hatáskörből elfogadja és megerősíti Vincének, 
frater patruelis-einek és örököseiknek, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében, 
nem érintve más jogát. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi 
aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. Oct., uralkodása 23. évében, amikor Miklós 
esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, 
János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi electus confirmatus, 
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth 
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Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, Zudar Péter 
királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Zsigmond király, 1423. máj. 9. ŠA. Poprad. Pobočka Bardejov. Bártfa város lt. 105. 

(Df. 212 786.) 
 
 
780. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Jakab 
soltész, valamint Johannes Chenker, Johannes Lysurther, Johannes Swercher és Tylo 
Zonthcesser, Podolyn-i esküdtek a maguk és a Podolyn-i királyi polgárok és hospesek nevében 
bemutatták a Boszniában (in terra Vzure) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1343. ápr. 20-i, 
1345. nov. 21-i és 1345. máj. 8-i, gyanútól mentes nyílt okleveleit a kiváltságaikról 
(libertas) (l. Anjou-oklt. XXVII. 176. szám, XXIX. 837. és 301. szám). Kérésükre a király 
ezeket a kiváltságaikkal együtt elfogadja és királyi hatáskörből nekik és örököseiknek 
megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. 
Oct., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, Vilmos pécsi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, Demeter szerémi 
electus confirmatus, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, 
István fárói, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai 
szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós 
Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Levoča. Pobočka Stará L’ubovňa. Podolin város lt. Podolin város tanácsa 20. (Df. 

258 836.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
Á.: Zsigmond király, 1414. febr. 7. Uo. 25. (Df. 258 841.)  
Má.: 1. Dl. 71 243. (Görgey cs. toporci lt. 4.) Újkori, Á. alapján 

2. Uo. (Uo. 4.). Újkori, E. alapján. 
3. ŠA. Levoča. 16 szepesi város. Rozsnyói lt. Úrbéri iratok. Podolin. (Df. 287 777.) 
Újkori, E. alapján. 

K.: Weber, Suppl. 10–12; F. IX/3. 420–422. 
R.: F. IX/3. 434. 
 
 
781. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) a szepességi 
(terra Scepsiensis) Lyubych-i királyi polgárok és hospesek kérésére speciális kegyből 
megengedi, hogy e királyi városban minden héten szerdán (f. IV.) szabad vásárt tartsanak, 
az ottani (conprovincialis) más vásárok meglétének ellenére. Jelen oklevelével biztosítja a 
kereskedőket és vásározókat, hogy e vásárra javaikkal és áruikkal együtt szabadon menjenek, 
adásvételeiket ott biztonságban végezzék, majd térjenek haza (ad propria) v. más helyekre, 
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ahova tartanak, személyükben és javaikban a király védelme és specális oltalma alatt. 
Mindezt a vásárokon és közterületeken nyilvánosan hirdessék ki. Erről függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. Oct., uralkodása 23. évében, 
amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai 
érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi 
püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter nonai, 
Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua 
zenggi püspök, a szerémi, knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i 
Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi 
pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, 
Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Levoča. Poprad. Leibic város lt. 2. (Df. 266 956.) Hátlapján újkori kéztől német 

nyelvű tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
782. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Albert 
mostani és György egykori kassai bíró bemutatták 1361. aug. 9-i, gyanútól mentes gyűrűs-
pecsétes oklevelét kiváltságaikról (libertas). Kérésükre és szolgálataikért az uralkodó ezt a 
kiváltságaikkal együtt Kassa királyi város polgárainak és utódaiknak királyi hatáskörből 
megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Non. 
Oct., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, 
Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László 
veszprémi, Vilmos pécsi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, Mihály 
scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Kont 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, 
Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi 
pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Bene-
dek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum D. 3. (Df. 269 220.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1393. nov. 25. Uo. D. 7. (Df. 269 224.) Eltérő névalakjai: Konth, 

Machow. 
2. Á. 1. > Jászói konvent, 1422. márc. 9. Uo. D. 21. (Df. 269 236.) Eddigiektől eltérő 
névalakja: Kontz. 
3. II. Ulászló király, 1492. ápr. 6. Uo. Confirmatio I. 1. (Df. 269 459.) 

Tá.: 1. Zsigmond király, 1423. ápr. 15. Uo. D. 22. (Df. 269 237.) 
2. II. Ulászló király, 1494. márc. 2. Uo. D. 37. (Df. 269 250.) 
3. Tá. 2. > Uő., 1496. jún. 11. Uo. D. 40. (Df. 269 253.)    
4. Tá. 1. > II. Lajos király, 1518. máj. 9. Uo. D. 57. (Df. 269 270.) 
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Reg.: AM. Košic. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et 
privilegiorum Cassoviensis. 7. A. C. 2. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 

K.: F. IX/3. 402–404. 
R.: Sprawozdanie 16. 
 
 
783. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) országa és 
alattvalói haszna érdekében meghagyta, hogy irtsanak (extirpare) Wroclaw (Vratizlouia) és 
Cseho. (Bo) felé tartó új utat; és hogy országa kereskedőit, ti. a kassaiakat, szepesieket 
(Scepsienses) és másokat, akik az új utat készítik, ne terhelje sok vámszedés (tributorum 
exacciones), ezért elrendeli, hogy csak Lypto-n, Turuch-on és Zylna-n szedjenek vámot e 
kereskedőktől kivitt és behozott áruik után, mégpedig e három hely mindegyikén a keres-
kedők a Masa nevű nagy szekér után (de unu curro magno videlicet Masa dicto vel eciam 
ligato), bármiféle javakkal és árukkal is van terhelve, a távozáskor és az érkezéskor is 4-4 
garast fizessenek (kivéve a harmincadot), az ezen túli fizetések és munus-ok alól pedig 
legyenek felmentve. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1364., III. Non. Oct., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) 
általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum F. 6. (Df. 269 299.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1392. márc. 10. Uo. F. 13. (Df. 269 306.) Eltérő névalakjai: 

Wratizlouia, Turoch. 
2. Szepesi kápt., 1413. jún. 2. Uo. F. 29. (Df. 269 323.) Eddigiektől eltérő névalakjai: 
Wratislauia, Lyptou, Thurucz, Zilna, Lizka. 

Reg.: AM. Košic. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et 
privilegiorum Cassoviensis. 60. A. SS. 1. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 

K.: Hajnik I., Száz. 1868. 151. (a rendelkező rész) 
R.: Sprawozdanie 16. 
 
 
784. 1364. okt. 5. 
[I.] Lajos király 1364. okt. 5-én (a. d. 1364., III. Non. Oct.), uralkodása 23. évében kiadott, 
új függőpecsétes privilegiális oklevelében elfogadta az apja: [I.] Károly privilegiális oklevelével a 
Lewche-i polgároknak tett kegyet: a külhoni kereskedők Lewche királyi városon átkelve 
meg kell álljanak, minden portékájukat le kell rakják, és a lerakat napjától két hétig (usque 
quindenam eiusdem diei) ezeket ott áruba kell bocsássák (commutacionem vel contractum 
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celebrare). A 15 nap leteltével (completa ipsa quindena deposicionis rerum eorum) az ország 
bármely részébe mehetnek és haza is térhetnek, javaikban és személyükben szabadon.  
 
Tá.: 1. II. Ulászló király, 1494. márc. 2. AM. Košic. Archivum secretum D. 37. (Df. 

269 250.) 
2. Tá. 1. > Uő., 1496. jún. 11. Uo. D. 40. (Df. 269 253.)    

 
 
785. 1364. okt. 5. 
A Thurocz-i konvent 1364. okt. 5-én (sab. p. Michaelis, a. d. 1364.) kiadott nyílt oklevele 
szerint színük előtt Bakonok-i Beke fia: Balázs megvallotta, hogy a Boboulnok nevű birtok-
részéből 3 hold hegy alatti szántóföldet elzálogosított Boboulnok-i Jakab fia: Lászlónak 1 
aranyforintért. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. aug. 5. SNA. Kubinyi cs. deménfalvi lt. 32. 2. (Df. 

259 218.) 
 
 
786. 1364. okt. 6. Lőcse 
[I.] Lajos király (H) Konrád királyi harangöntő (campanista) kérésére és oklevél-
bemutatása alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja és jóváhagyja Konrádnak 
és frater-einek a Boszniában (in terra Vzure) ellopott nagypecsétjével megerősített, 1357. 
aug. 1-jei oklevelét. D. in Leuche, oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Levoča. Pobočka Spišská Nová Ves. Igló város lt. Igló város tanácsa 7. (Df. 

280 773.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Má.: Ue. jelzet alatt. Újkori. 
R.: Illéssy 17. 
 
 
787. [1364.] okt. 6. Szentdemeter 
Gara-i Miklós Machow-i bán, többek között Volkow megye comes-e tudatja, hogy amikor 
szept. 15-én (oct. Nat. virg. glor.) bírói székében ülve a pereskedők ügyeit tárgyalta, 
Zenthpeter-i Mihály fiai: Demeter és László bemutatták [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétes 
nyílt parancslevelét (l. 442. szám), aminek megfelelően a bán okt. 1-jén (3. die Mychaelis) 
a király Zenthmarthun és Mihály fiai Powbor nevű birtokára kiment személyesen e nemesekkel 
és a szomszédokkal együtt, és e birtokok közötti határon haladva Demeter az egyik helyen 
az ország szokásának megfelelően, ahogy szokás (moris est), letette a földesküt arról, hogy 
az alábbiak az ő Pobor ~ Pobur nevű birtokuk valós határai, amik Zenthmartun birtoktól 
különítik el: két új határjel; szántóföldeknél és kaszálóknál újonnan emelt 7 föld-határjel. 
Erről a bán oklevelet bocsát ki Mihály fiainak. D. in S. Demetrio, oct. Mychaelis, a. 
supradicto. [1364.] 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz-elenchus A. 12. (Df. 285 255.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. 
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788. 1364. okt. 6. Váradja 
Péter erdélyi alvajdának elmondták az erdélyi káptalan nevében, hogy a Zalathna nevű 
birtokukon szükség van a bejárásra és új határjelek emelésére. Ezért az alvajda kéri a 
Kulus-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
eceli (de villa Eclini) István fia: Péter v. Kewrus-i Péter fia: András alvajdai ember 
Zalathna birtokot a szomszédok összehívásával régi határai mentén járja be, ahol szükséges, 
a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja a kápta-
lannak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze az alvajda elé, majd a 
konvent tegyen jelentést. D. in Waradia, oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á.: a 838. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 217; Doc. Rom Hist. XII. 343–344. (román fordítással) 
R.: Beke A., TT. 1892. 635; Beke 662. szám. (mindkettő okt. 8-i dátummal); Erdélyi Okm. 

IV. 326. szám. 
 
 
789. 1364. okt. 6.  
Az erdélyi káptalan Buken fia: Mihály kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével 
ellátott oklevelében átírja [I.] Lajos király 1354. jan. 26-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-

oklt. XXXVIII. 48. szám). D. oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 29 681. (GYKOL. Cista comitatuum. Küküllő 1. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés, valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. jún. 26. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 345. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 327. szám. 
 
 
790. 1364. okt. 6. 
A váradi káptalan előtt Mehkerek-i Dénes fia László fiai: János és István megvallották, 
hogy szüntelen pereik és jelenlegi szegénységük miatt nem tudják pénzben kifizetni 
Genich ~ Genych asszony, Mehkerek-i János fiai: László, Mihály és Benedek nagyanyja 
(avia) leánynegyedét, ami őt az ország régtől fogva kipróbált szokásának megfelelően 
megilleti, ezért annak fejében a Byhor megyei Mehkerek birtokon János fiainak adtak egy 
földrészt, ahol Tyuard fia: János telke (fundus curie) van, minden tartozékkal, szántó- és 
használati (usualis) földekkel, és a földrész melletti erdő használatával, valamint Evsy 
birtokon egy telkes földrészt, ami szemben van egy belthyul (dict.) tölgyfával, és Kovács 
(Faber) János házától (azt beleértve) tart a mező felé. A teljes jogot és tulajdont e földré-
szekben János fiaira ruházták, ezenfelül érvénytelenítették a korábbi leánynegyed-
adományról kibocsátott privilegiális oklevelet (amiről Mihály azt állította, hogy elveszett). 
Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. 
Mychaelis, a. d. 1364., amikor Fülöp prépost, Benedek olvasó-, István éneklőkanonok, az 
őrkanonokság üresedésben. Arenga. 
 
E.: MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevelek 154. (Df. 243 799.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Függőpecsét fonata. 
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791. 1364. okt. 6. 
A váradi káptalan 1364. okt. 6-án (oct. Michaelis, a. d. 1364.) kiadott nyílt oklevele szerint 
színük előtt Darah-i Péter fia: Máté megvallotta: megfontolva, hogy az idegen jog bitorlása 
(detencio) az ő kárára válhat, ezért a Zathmar megyei Cheke birtok harmadát Woya-i László 
fia: Berecknek visszaadta. 
 
Tá.: Bebek István, 1367. máj. 21. > Perényi Péter országbíró, 1415. nov. 23. AL. Kolozsvár. 

Esterházy cs. cseszneki lt. 9. (Df. 244 456.) 
 
 
792. 1364. [okt. 6.–nov. 18. között] 
A [kolozsmonostori] konvent jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy amikor írásos kérésére 
Jara-i István fia: [Gergely] alvajdai ember a konvent tanúsága: János pap jelenlétében egy 
szerdai napon (f. IV. p. ...) az erdélyi káptalan Bozd nevű birtokának Huzyuteluk felőli 
határjeleit meg akarta újítani, Huzyute[luk]-i Bálint fia: Alard ennek ellentmondott, ezért 
őt az alvajdai ember nov. 18-ra (oct. Martini) Péter elé idézte az erdélyi káptalan ellenében. 
 
Tá.: 1. Péter erdélyi alvajda, 1367. okt. 6. után. Dl. 30 686. (GYKOL. Centuriae. M. 39.) Hiányos.  

2. Tá. 1. > Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt, a már hiányos oklevélről.  
R.: Erdélyi Okm. IV. 329. szám. (ezen dátummal) 
 
 
793. 1364. okt. 7. Vizsoly 
[I.] Lajos király (H) Kont Miklós nádornak (regni sui palatino), többek között Sarus megye 
honorbirtokosának, v. annak ottani helyettesének, Frank fia: Mihálynak: elpanaszolták neki 
Eperies város királyi polgárai és hospesei, hogy a címzettek őket folyamatosan a Tulchygh 
faluban levő vámhelyhez kényszerítik, ezzel őket szerfelett zaklatva, mivel ők ezen vámhelyhez 
soha nem szoktak volt menni. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy mostantól az Eperies-i 
királyi polgárokat és hospeseket ne kényszerítsék a Tulchigh falubeli vámhelyhez, és a 
Sarus megye és Sarus királyi vár területén levő egyéb vámhelyekhez, amiken eddig nem 
szoktak volt átkelni, őket ezek kapcsán ne zaklassák, hanem őket javaikkal együtt mindig 
engedjék békésen és akadály nélkül a saját jogos és szokott régi útjaikon haladni. Ugyanezt 
meghagyja Sarus megye és Sarus vár jövőbeli comes-einek és várnagyainak is, mivel ezen 
polgárokat és hospeseket (hogy mind számukban, mind hűségükben gyarapodjanak) a 
szabadságaikban (libertas), szokásaikban és jogaikban sértetlenül meg akarja őrizni. D. in 
villa Vysol, f. II. an. Dionisii, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Eperjes város lt. 36. (Df. 228 475.) Hátlapján középkori 

(super Tulczuig) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Előlapja alján kis titkospecsét töredékei 
alatt: relacio magistri Petri dicti Zudar litteratoria. 

Á.: Szepesi kápt., 1388. ápr. 1. Uo. 62. (Df. 228 507.) Eltérő névalakja: Epperies. 
K.: Iványi, Eperjes 69. szám. 
 
 
794. 1364. okt. 7. Vizsoly 
[I.] Lajos király a főpapoknak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek, 
officialis-oknak és más, bármiféle méltóságú és helyzetű embereknek, akiknek mind földön, 
mind vizen vámjaik vannak, és ezek vámszedőinek: elpanaszolták neki Eperies-i polgárai 
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és hospesei, hogy a címzettek őket a vámszedőhelyeikhez kényszerítik folyamatosan, jogtalan 
és szokatlan utakon át, ezzel őket szerfelett terhelve, mivel nem engedik őket a jogos és 
szokott útjaikon haladni javaikkal együtt. Mivel a király nem akarja, hogy ezen polgárokat 
és hospeseket bárhogyan is jogtalanul zaklassák és terheljék, utasítja a címzetteket, hogy 
mostantól ezen polgárokat a javaikkal együtt engedjék a jogos és szokott útjaikon békésen 
haladni, őket vámszedőhelyeikhez a hamis és szokatlan utakon át ne kényszerítsék. D. in 
villa Visol, f. II. an. Dionisii, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Eperjes város lt. 37. (Df. 228 476.) Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Előlapja alján kis titkospecsét töredékei alatt: 
relacio magistri Petri Zudar litteratoria. 

Á.: Szepesi kápt., 1388. ápr. 1. Uo. 61. (Df. 228 506.) Eltérő névalakja: Epperies. 
K.: Iványi, Eperjes 70. szám. 
 
 
795. 1364. okt. 7. Vizsoly 
[I.] Lajos király (H) Poharus (dict.) Miklósnak, Synka fia Péter fiainak: Jánosnak, Miklósnak 
és Lászlónak, valamint a Dylna-i nemeseknek: elpanaszolták neki Eperies-i polgárai és 
hospesei, hogy a címzettek hatalmaskodva megakadályozzák, hogy ők az elődeik és általuk 
is eddig használt erdőkben fát vágjanak és szedjenek. Ezért a király utasítja a címzetteket, 
hogy mostantól e polgárokat és hospeseket ezen erdők használatától ne tilalmazzák, hanem 
engedjék, hogy azokat használják, ott fát vágjanak, amit onnan szabadon elvigyenek, 
ahogy eddig is használták ezen erdőket. D. in villa Visol, f. II. an. Dionisii, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 25. (Df. 219 523.) Előlapja alján kis 

titkospecsét töredékei alatt: relacio magistri Zudar Petri litteratoria. 
 
 
796. 1364. okt. 7. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Lelez-i konventnek: küldjék ki 
tanúságukat, akivel Cheb-i Lőrinc fia: Pál v. Bethlen-i Márton fia: Domokos v. Zubugya-i 
Pál fia: Gál v. Cheb-i Tamás fia: Mihály királyi ember idézze Nogmyhal-i László fiait: 
Jakabot és Miklóst a királyi jelenlét elé Nogmyhal-i András fiai: Imre és István ellenében, 
majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in Wyssegrad, 2. die oct. Mychaelis, a. 
d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 12. (Df. 219 510.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
797. 1364. okt. 8. Károly 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Jekulfalua-i Jekul fia: Domokos, hogy Hennil bíró, 
Halman, másik Halman, Nykul, Péter, Herman és Fridric, Gylnuchbanya-i esküdt polgárok 
a frater-eikkel és cinkosaikkal együtt aug. 8-án (f. V. an. Ass. Marie) hatalmaskodva, 
felfegyverkezve az ő házához mentek, és a ládáit feltörve női ruhákat, ezüstcsészéket és 
más javakat összesen 400 forint értékben, továbbá 8 juhot (pecora) elvittek. Ezért a király 
utasítja a Scepus-i káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Pettroch-i Herman fia: 
András v. Pettroch-i Domokos fia: László v. Petroch-i Péter királyi ember idézze meg 



389 

(evocet) a bírót, az esküdt polgárokat és cinkosaikat a király v. anyja, a királyné jelenléte 
elé Domokos ellenében, majd a konvent tegyen jelentést az uralkodónak. D. in villa Karul, 
f. III. p. oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á.: a 915. számú oklevélben. 
 
 
798. 1364. okt. 8. Károly 
Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy Henul bíró és Halman (dict.) Scengul, Gylnuchbanya-i 
esküdt polgár a Scepsi-i káptalan idézőlevele ellenére okt. 6-án (oct. Mychaelis) nem jelentek 
meg színe előtt Jekkulfalua-i Jekkul fia: Domokos ellenében, nem is küldtek senkit maguk 
helyett, ezért őket elmarasztalja Domokos ellenében, ha magukat nem tudják ésszerűen 
kimenteni. D. in villa Karul, 3. die oct. predict., a. d. 1364. Jelen oklevelet notarius-a és 
pecsétje távolléte miatt királyi gyűrűspecséttel látja el. D. ut supra. 
 
Fk.: Dl. 83 295. (Bárczay cs. lt. 35. 52.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint kis zárópecsét nyoma. 
 
 
799. 136[4.] okt. 8. 
Konth Miklós nádor a Symig megyei nemesek közösségének 1364. okt. 2-án (a. d. 136[4.], 
f. IV. p. Mychaelis) Somuguar mellett tartott közgyűlése 7. napján kiadott oklevele szerint 
Kysberen-i Miklós fia: Gergely előadta, hogy Mach-i Fekete (Niger) Benedek fia: Miklós 
4 éve, júl. 20-án (in fe. Elie, cuius tunc 4. preterisset revolucio annualis) az apjával: Benedekkel 
az ő házához ment, a Kysberen birtokról kiadott összes oklevelét hatalmaskodva elvette, és 
ez ismeretes Simig megye vicecomes-ének, szolgabíróinak és esküdt ülnökeinek, akik 
Gergely kérésére és a nádor kérdésére hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, 
a kereszt fáját megérintve egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Gergely ezen 
Kysberen birtokon lakik, de ők nem tudnak az oklevelek elvételéről.  
 
Tá.: Zsigmond király, 1405. máj. 20. Dl. 9102. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson 

53. 15.) A dátumnál foltos. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. A keltezés évének kiegészítése innen származik. 
 
 
800. 1364. okt. 8. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt megjelentek egyrészről 
Kelechen-i Miklós fia: Donch, annak fia: Balázs, másrészről Egyed fiai: István és Pethew, 
Kosuh-i András fia: Jakab, János fiai: Simon és Beke, Péter fia: János, annak frater-ei: 
Simon és László, továbbá Kob[zos] (dict.) Miklós és felesége: Anich nemes asszony, ezen 
Donch leánytestvére (soror uterina), Velskolch-i és Wykerez-i nemesek, és előbbiek megvallották 
a maguk, valamint Balázs fivére: Pongrác és más fivérei nevében is (akik távolléte miatti 
büntetését teljesen a saját terhükre vállalták, ha az alábbi megegyezésnek és jelen oklevélnek 
ellentmondanának), hogy mivel ezen Velskolch-i és Wykerez-i nemesek elengedtek nekik 
bizonyos birtok-felégetéseket, -pusztításokat és más károkat, amik kapcsán ellenükben a 
nádor elmúlt napokban Patak város mellett tartott közgyűlésén pert akartak indítani, ezért 
Donch és fiai vállalták Kobzos (dict.) Miklós és felesége beleegyezésével, hogy Baranch 
birtokot a jelenlegi tulajdonosai: Miklós és felesége halála után 2 egyenlő részre osztják, és 
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az egyik fele választásuk alapján Donch-é és fiaié, a másik fele pedig ezen nemeseké legyen. 
Ezenfelül Kelechen, Komar, Halam és Kyskosuh birtokokat a Welskolch-i és Wykerez-i 
nemesek a konvent (felek által odavezetett) tanúságai jelenlétében okt. 12-én (sab. an. 
quind. Mychaelis) 2 egyenlő részre osztják, és Donch a fiaival választ maguknak ezekből. 
Baranch birtok kapcsán úgy rendelkeztek, hogy azt Anich asszony (a leánynegyede okán) 
és Kobzos (dict.) Miklós birtokolják minden haszonvétellel és tartozékkal, bármilyen ellent-
mondás ellenére is, haláluk után pedig a felek osszák fel azt egymás között. Megegyeztek, 
hogy mivel most egyes [fiaik] nincsenek otthon, ezért jelen oklevél kiadásának évfordulójáig 
(usque annualem revolucionem datarum presencium) ezen távollevő fiaikat a konvent elé 
vezetik, és velük mindezt megvallatják és megerősíttetik. A felek kölcsönösen nyugtatták 
egymást minden perben, vitában, kárban, birtokpusztításban, -felégetésben, amik eddig 
köztük történtek. Ha valamelyikük mindezt nem tartaná be, hatalombajban való elbukásban 
(succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el, miként a felek magukat és távollevő 
fiaikat erre kötelezték. D. III. f. p. oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á. 1-2.: a 844. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Anych, Vykerez, Kyskasuh. 
K.: Z. III. 255–257. (Á.-ban.) 
 
 
801. 1364. okt. 9. Somogyvár 
[Konth] Miklós nádor (H), a kunok bírája a Symig-i konventnek: a Symig megyei nemesek 
közösségének okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis) Sumugwar mellett tartott közgyűlésén János 
mester volt veszprémi dékán (a veszprémi káptalan nevében és ügyvédvalló levelével) 
[előadta], hogy a káptalan Chaba birtokon levő rétjét Zych-i Paska fia: László mester használtatja 
Zych-i jobbágyával: Zyugyartou (dict.) Jakabbal, a káptalan joga sérelmére és kárára, és 
ennek okát akarta tudni Lászlótól. Erre Kuth-i Demeter ([László] nevében a Symig-i konvent 
ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy László a rétet nem használja, Chaba területén nincsenek 
birtokrészei, és a konvent vádjában ártatlan. Mivel a rét káptalannak történő iktatásához 
szükséges kiküldeni a nádori és konventi embereket, ezért a nádor kéri a konvetet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Anduch-i Orrus (dict.) Miklós v. Kouaznya-i Demeter fia: 
Péter v. Vgal-i Jakab fia: György v. Vgal-i Buch (dict.) László nádori ember a rétet a 
szomszédok jelenlétében iktassa a veszprémi káptalannak örök birtoklásra, László tilalmazása 
ellenére is, ha mások nem mondanak ellent. Az esetleges egyéb ellentmondókat (kivéve 
Lászlót) idézze a káptalan ellenében [a nádor elé], majd a konvent tegyen jelentést. D. in 
loco predicto, 8. die congregacionis nostre prenotate, a. d. 1364. 
 
Á.: a 903. számú oklevélben. Hiányos. 
R.: Veszpr. reg. 574. szám; Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 30–31. 
 
 
802. 1364. okt. 9. Kassa 
Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy az Abawyuar és Sarus megyei nemesek 
közösségének okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis) Cassa város mellett tartott közgyűlésén István 
fia: Ádám, Kaytha falvi királyi jobbágy elmondta, hogy Tamás fia: Máté (Mathe) és Peras 
(dict.) István (Syroka-i György és Pál famulus-ai) 2 éve, Mihály ünnepe utáni csütörtökön 
(f. V. p. fe. Michaelis cuius 2. preterisset revolucio annualis) az ő 8 forintot érő lovát 
Syroka faluba vitték, Györgynek eladták, aki e lovat nem akarta neki visszaadni, sokszori 
kérésére sem. Erre Wrath (dict.) György (Syroka-i György és Pál nevében a nádor ügyvéd-
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valló levelével) azt mondta, hogy Máté (aki György birtoktalan famulus-a és most ezen 
uránál van) részéről György kész igazságot szolgáltatni Ádámnak, akinek vádjában ártatlan. 
A nádor, mivel Peras (dict.) István nem jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit, 
meghagyta, hogy Syroka-i György nov. 8-án (oct. fe. OO. SS.) a Jazou-i konvent előtt 
harmadmagával, nemesekkel tegyen esküt arról, hogy Ádám vádjában ártatlan, majd nov. 
15-én (quind. predicti fe.) a konvent tanúsága előtt (akinek kiküldésére a nádor kéri a 
konvetet) [hátlap: Syroka faluban] a famulus-a: Máté részéről Ádámnak szolgáltasson 
igazságot az ország szokásának megfelelően, majd a konvent jelentését a felek [1365.] jan. 
13-ra (oct. Epiph. d.) vigyék el a nádornak a királyi kúriába. D. 8. die congregacionis 
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 596. (Múz. Ta. Berthóty 95.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma és visszazáró pecsét nyoma. 
 
 
803. 1364. okt. 9.  
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája az Abvyuar és Sarus megyei nemesek közösségének 
1364. okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis, a. d. 1364.) Cassa város mellett tartott közgyűlése 8. 
napján kiadott oklevele szerint az Abwywar megyei vicecomes, szolgabírók és esküdt ülnökök 
Ruzka-i Isyph mester kérésére és a nádor kérdésére megerősítették, hogy Omode nádor 
fiai: László és János mesterek Isiph mester ártatlan frater-ét: Serefel-t elfogták, a Ruzka 
birtok határait tartalmazó okleveleit tőle elvették, Serefel pedig a fogságban meghalt. Ezután 
Isiph egy Ruzka-i földrészét (a wlgo Pathak nevű, Gvnuch birtokról kijövő medren túl 
egészen Ruzka falu kertjeiig) László és János elfoglalták, Gvnuch birtokhoz csatolták, és 
ezt a Gvnuch-i királyi népek és jobbágyok használták, holott ezen meder régtől fogva mindig 
is határ volt Gvnuch és Ruzka birtokok között. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1424. márc. 2. Dl. 50 367. (Lánczy cs. lt.) Hiányos és gyűrött 

volta miatt a regeszta Tá. 2. alapján készült. Eltérő névalakja: Geunch. 
2. Uő., 1424. jún. 19. Dl. 107 863. (Vétel. Vegyes. 1985. 69.)  

Má.: Tá. 1.-el azonos jelzet alatt, újkori. 
 
 
804. 1364. (okt. 9. v. utána) Kassa 
Miklós nádor Cassa-i közgyűlésén András fia: András részére kiadott oklevele a Fancsal 
birtokkal szomszédos Fel- és Al-Zend birtokok osztályáról. Anno 1364.  
 
R.: F. IX/3. 459. (csak éves dátummal) 
 
 
805. 1364. okt. 10. Diósgyőr  
[I.] Lajos király (H) megfontolva Telegd-i Miklós fiai: György és Miklós mesterek, a királyi 
aula lovagjai szolgálatait, amiket neki és Szent Koronájának az uralkodó és az ország 
feladataiban állhatatos hűséggel és harcos vitézséggel teljesítettek, a Zathmar megyei 
Galospetri birtokon levő királyi jogot, ami őt annak birtokosai elfogyása (defectus) miatt 
megilleti és ami adományozási jogköréhez tartozik, főleg Cwn (dict.) János teljes ottani 
teljes birtokrészét, ami annak örökös nélkül elhunyta miatt az ország szokása (lex 
consuetudinaria) szerint királyi kezeihez háramlott, minden tartozékkal régi határai alatt 
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Miklós fiainak és örököseiknek adja királyi új adomány címén, nem érintve mások jogait. 
Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt bocsátja majd ki. D. in Gyosgewr, 
f. V. p. Dyonisii, a. d. 1364. 
 
Á.: Zsigmond király, 1398. márc. 11. > Uő., 1406. jan. 2. Dl. 78 660. (Zichy cs. zsélyi lt. 

214. C. 99.) Eszerint titkospecsétes nyílt oklevél volt. 
K.: Z. IV. 631–632; Doc. Rom. Hist. XII. 345–346. (román fordítással) 
 
 
806. 1364. okt. 10. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a Lelez-i konventet: küldjék ki tanúságukat, 
akivel Baka-i Jakab fia: János v. Hugka-i Domokos v. Scerdahel-i Miklós fia: Miklós v. 
Bezzeg-i Balázs v. Thas-i István nádori ember idézze Kereztur-i Pasar (dict.) László fia: 
Istvánt a nádor elé Beulch-i Dénes fia: Balázs ellenében, majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Cassa, f. V. p. oct. Michaelis, [a. d.] 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 18. (Df. 219 516.) Hiányos. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Előlapja alján: homo 
regius Johannes filius Jacobi, Laurencius sabbato proximo p. fe. OO. SS. in 
possessione …… fe. B. Martini conf. 

 
 
807. [1364.] okt. 10. 
Die X. Oct. A raguzai rogatus-ok tanácsa megbízást ad a magyar (H) királyhoz induló 
követeknek: kérjék, hogy a raguzai gályákat a városnak adja vissza, számoljanak be neki 
azokról a rablásokról és zaklatásokról, amiket az almissaiak és a Desna-iak nap mint nap 
elkövetnek ellenük, és kérjenek az ügyben megfelelő védelmet tőle.  
 
K.: Gelcich, Raguza 696–697; Mon. Rag. IV. 29–30. (1364-es évvel) 
 
 
808. 1364. okt. 11. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Jazov-i konventnek: egyrészről Komlos-i 
György fia Péter fia: Tamás, másrészről Komlos-i ezen György fiai: Balázs és Mihály, 
ezen Balázs fiai: Lorand, János és György és ezen Mihály fia: Miklós elmondták, hogy 
azon perben, amit Tamás az alábbi birtokok ügyében a nádor Abawyuar és Sarus megyei 
nemesek közösségének okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis) Cassa város mellett tartott közgyűlésén 
akart indítani Balázsék ellen, fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy 
Komlos, Nemethfalua és Molonfalua birtokokon az alábbi örök osztályt tették: Komlos 
minden tartozékkal György fia: Mihálynak, Molonfalua Balázsnak és fiainak, Nemethfalua 
pedig Tamásnak jutott, a Komlos-on levő Szt. Kozma és Damján-egyházukat és a 
Nogerdew nevű erdőjüket pedig közös használatra hagyták. Mivel Nemethfolua a mondott 
birtokok végén jutott Tamásnak, ezért Balázs, Mihály és utódaik a birtokaikon át Tamásnak 
mindig utat kell biztosítsanak a Nogerdew erdőhöz. Az ezen birtokokról kiadott okleveleiket 
Balázs (mivel most nála vannak) adja át Tamásnak, Mihálynak és fiaiknak, amikor a birtokaik 
védelméhez szükségesek. Mivel Tamás jelenleg Komlos birtokon lakik, ezért Húsvétig 
(usque Passce d.) a neki jutott Nemethfalua-ra kell költözzön. Mivel a birtokosztály 
befejezéséhez szükséges kiküldeni a nádori és konventi embereket, ezért a nádor kéri a 
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konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Ida-i Cyrke (dict.) Tamás nádori ember 
nov. 2-án (2. die OO. SS.) a birtokosztályt végezze el, ezeket e nemeseknek örökre iktatva, 
más jogának sérelme nélkül, majd a konvent [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) tegyen jelentést 
a nádornak. D. 10. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
Á. 1-2.: a 898. számú oklevélben. Á. 2. eltérő névalakjai: Jazou, Abauyuar, Saros, Nogerdev. 
R.: F. IX/7. 524. 
 
 
809. 1364. okt. 11. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megjelent egyrészről Fyntha nemes asszony 
(Thwsay-i Endes leánya, Péter fia Jakab felesége), másrészről Barcha-i Tamás fiai: Sebestyén 
és György, és az asszony megvallotta, hogy bár az ő nevében a nádor ügyvédvalló levelével 
eljáró férjét: Jakabot a nádor Abawyuar és Sarus megyei nemesek közösségének okt. 2-án 
(f. IV. p. Mychaelis) Cassa város mellett tartott közgyűlésén az ő anyja: Ilona asszony 
leánynegyede és a saját jegyajándéka követelése ügyében Tamás fiai ellenében a nádor 
patvarkodásban marasztalta el és fogságra vetette, de a nádor bírói engedélyéből fogott 
nemes bírók elrendezésével végül úgy egyeztek meg, hogy Fyntha az anyja: Ilona 
leánynegyedét és a saját jegyajándékát (amik neki Tamás fiaitól járnak) a férje: Jakab 
főváltságáért (redempcio capitis) nekik elengedte, ezenfelül Tamás fiainak a perbeli költségeik 
kompenzálásaként Jakab 19 forintot kell fizessen nov. 8-án (oct. OO. SS.) a Jazou-i konvent 
előtt, a mondott büntetés terhe alatt. Viszonzásul Tamás fiai Alsowthusa birtokot Fyntha-nak 
és örököseinek adták minden haszonvétellel. Jakab a patruelis frater-e: Pál vérdíját 
(homagium) Tamás fiaitól sem bíróságon, sem azon kívül nem követelheti soha, hanem 
őket ez ügyben nyugtatta és felmentette. A nádor erről nyílt oklevelet bocsát ki a feleknek. 
D. 10 die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 83 296. (Bárczay cs. lt. 9. 19.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét töredékes nyoma. 
 
 
810. 1364. okt. 11. 
A [vasvári] káptalan előtt egyrészről Péter, a zalai Szt. Adorján vértanú-monostor apátja, 
másrészről Aracha-i Benedek fiai: Bekeu, Gergely és Péter megvallották, hogy minden 
eddigi, főleg a Nemusgy[urgfe]lde, más néven A[racha] birtok ügyében folyt hosszú perükben 
fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy az apát a monostora 
Eghazfelde nevű birtokának egy részét minden haszonvétellel ezen határok alatt 
(Arachapataka patak mellett határjel; vadkörtefák; nagy út melletti réginél új határjel; 
Kurmendynoguth nevű nagy útnál sarok-határjelek, az egyik egy tölgyfa csonkjában, a 
másik föld-határjel, és az egyik Aracha-i Imre birtokától, a másik Horuath birtoktól különíti 
el; Ezterg[ar] nevű út; nagy tölgyfa, ahol elhagyva Horuath birtokot csatlakozik a zalai 
egyház Barand nevű földjéhez; földdel körülvett tölgyfák; vadkörtefa; földdel körülvett 
dió-, szil- és tölgyfa; Arachapataka patak) Benedek fiainak és leszármazottainak adta örök 
birtoklásra. Viszonzásul Benedek fiai a Nemesgyurgfeulde, más néven Aracha nevű birtokuk 
egy részét, amit nekik a király adományozott oklevelével (ezt a káptalannak bemutatták), 
minden haszonvétellel, telekhelyekkel, malommal ezen határok alatt (Arachapataka patak 
mellett új határjel; Barand-ra tartó nagy út mellett egy felül csonka tölgyfára határjelet 
helyeztek; mezőn erdei gyümölcsfa; nagy út mellett erdei gyümölcsfa; ue. út a Tornapataka 
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patakig; hegyen nagy tölgyfák mint határjelek; ue. hegyen a monostor szőlői és 
Nemusgyurgfelde-i György fia: néhai István szőlői; ezen hegy csúcsán földdel körülvett 
tölgyfa; földdel körülvett bükkfák; Arachapataka patak) Eghazfelde birtokért cserébe az 
apátnak és monostorának adták örök birtoklásra. A felek egymást bárki ellenében megvédeni 
és szavatolni tartoznak az átadott birtokban, s ha ezt nem tennék, akkor a cserébe jutott 
birtokrészt a másik félnek teljes joggal vissza kell adják. Ha a felek (v. Benedek fiai 
leszármazottai) ezen, avagy más perüket felújítanák, akkor annak kezdete előtt a bíró része 
nélküli 20 márka dénárt fizessenek. Peres, bírságoló, tudományvevő és egyéb, egymás 
ellenében eddig kibocsátott okleveleiket érvénytelenítették. D. f. VI. p. oct. Mychaelis, a. 
d. 1364. 
 
E.: VEML. Veszprémi kápt. hh. lt. Metales 11. (Df. 230 027.) Helyenként hiányos. Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 
Á.: Veszprémi kápt., 1750. jan. 2. ZML. Mohács előtti oklevelek 418. Zalai konvent mlt. 

2. 1. 20. (Df. 285 229.) A kiegészítések innen származnak. 
K.: P. VII. 530–531. (Á. alapján.) 
 
 
811. 1364. okt. 11. Zágráb 
Jakab mester – István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa 
prothonotarius-a és helyettese – a csázmai káptalannak: elmondták neki (in loco dicti 
domini mei) Blyna-i Tuteus fia: László mester személyében, hogy annak birtokai hasznait 
és terméseit Dusan fiai: János és Péter hatalmaskodva elveszik és használják, ezért László 
törvényesen tilalmaztatni akarja őket mindettől az ország szokása szerint. Ezért Jakab kéri 
a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Endere fia: Tamás v. László fia: Dénes v. 
Fülöp fia János fia: Endrey v. Cheruk fia: Tamás vikáriusi ember (homo domini mei) 
Dusan fiait tilalmazza az ország szokása szerint László mester birtokai hasznainak és terméseinek 
további használatától, majd a káptalan tegyen jelentést a vikáriusnak. D. Zagrabie, f. VI. 
an. Galli, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 77 337. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 437.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés, valamint zárópecsét nyoma. 
K.: Z. III. 253–254; Smič. XIII. 403–404. 
R.: Halász É., Prothonotarius 14–15. 
Megj.: Az oklevél egyes szám első személyben íródott. 
 
 
812. 1364. okt. 11. 
[Velence] a magyar (H) királynak: Kréta szigeti alattvalóik fellázadtak, és Velence a 
honor-ja visszaszerzése érdekében ellenük erős gályahadat szándékozik felállítani, hogy ne 
érkezhessen hozzájuk segítség. A király utasítsa minden tengeri hívét és alattvalóját, hogy 
a viszály ideje alatt a lázadókkal ne érintkezzenek, nekik segítséget ne adjanak. D. XI. 
Oct., 2. ind., a. d. 1364. 
 
K.: Wenzel, Dipl. eml. II. 623–624. (Liber secretorum c. velencei államkönyv alapján.) 
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813. 1364. okt. 12. Kassa 
Konth Miklós (H), a kunok bírája előtt megjelentek egyrészről Berench-i Keleed fia István 
fia: László mester és ue. István fia Domokos fiai: János és Szaniszló, másrészről Zalaanch-i 
néhai Peteuch fiai: László és Péter, ue. Peteuch fia János fia: Bertalan a maga és fivére: 
Jakab nevében, ezen Peteuch fia György fia: Pál a maga és apja: György nevében, valamint 
Vytezy-i ~ Vitezy-i Lőrinc, és előbbiek megvallották, hogy mivel Erzsébet (más néven 
Buza) nemes asszony, Keled fia István fiai: László és Domokos anyja ezen Peteuch leány-
testvére (soror uterina) volt, ezért Peteuch fiai: László, Péter és György, János fiai: Bertalan 
és Jakab, Pál és Lőrinc fogott nemes bírók elrendezésének megfelelően Erzsébet 
leánynegyede ügyében pénzkifizetéssel nekik elégtételt adtak, ezért őket ez ügyben nyugtatták. 
D. in Cassa, sab. p. oct. Michaelis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 537. (Múz. Ta. Berthóty 93.) Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
814. 1364. okt. 13. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Benedek, 
a Scepus-i Szt. Márton-egyház prépostja szolgálataiért, kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján elfogadja, és neki, préposti utódainak és egyházának királyi hatáskörből, más jogát 
nem érintve átírja és örökre megerősíti [IV.] Béla király (H) 1250. okt. 7-én kiadott, törött 
pecsétje ellenére gyanútól mentes privilégiumát [Heymuth és Leton] birtokok adományo-
zásáról (l. Reg. Arp. 933. szám), mivel a prépost és elődei mindig is ezek békés birtokában 
voltak. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., III. Id. Oct., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, Vilmos pécsi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, János váci, Domokos csanádi, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, Bálint makarskai, István fárói, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovász-
mester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi kápt. mlt. I. 6. 1. 10. (Df. 272 393.) Hátlapján középkori és újkori 

kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
Má.: 1-2. Dl. 71 646. (Csáky cs. illésfalvi lt. 37. 2. és 37. 15.) Újkoriak, előbbi 1335. évvel. 

3. Csáky cs. káposztafalvi lt. 81. 3. (Df. 290 639.) Újkori, 1335. évvel. 
R.: Csáky I/1. 123. 
 
 
815. 1364. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon közös tudományvételről szóló jelentés meg-
tárgyalását, amire korábbi perhalasztó oklevele szerint színe előtt egyrészről Lyndwa-i 
néhai Miklós bán fiai: István és János mesterek, felperesek, másrészről Zenthkeral-i Jakab 
fia János fia: Jakab között okt. 6-án (oct. Mychaelis) kellett sor kerüljön a nádor korábbi 
döntéshozó oklevelében és a Symig-i konvent jelentésében foglalt ügyekben, a felek érdekében 
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a nádornak bemutatott királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. 
in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5349. (NRA. 1539. 78.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro actore Cosma litteratus cum 
procuratoriis regalibus, pro in Stephanus litteratus cum Symigiensis ad oct. G. Solvit 
ambo. Solvit VIII. 

 
 
816. 1364. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
Puthnuk-i László fia: Mihály (akinek nevében Aldy-i Simon jelent meg az egri káptalan 
ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt színe előtt Telugd-i György és 
Tamás, valamint Telugd-i Miklós fia: János ellenében (akik nevében János fia: Péter jelent 
meg a csanádi káptalan ügyvédvalló levelével), a felek akaratából a királyi hadoszlás 15. 
napjára halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 374. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 12.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés (Putnuk és Thelehd névalakokkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
Solvit-jel. 

 
 
817. 1364. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
Zenthadrian-i Konrád fiai: Zayhan és Péter okt. 6-án (oct. Mychaelis) viseltek színe előtt 
Pata-i László fiai: Mihály és János ellenében, a felperesek által a nádornak bemutatott királyi 
írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Wissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 375. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 33.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: pro actore Benedictus 
filius Galli cum Quinqueecclesiensis, pro in Benedictus filius Petri cum Agriensis ad 
quind. fe. S. G. Solvit-jel. 

 
 
818. 1364. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevele szerint 
Beke fiai: Kozma, Antimius és Leonthyus okt. 6-án (oct. Mychaelis) viseltek színe előtt 
birtok-hatalmaskodás, jogtalanságok, jobbágyok megölése és bírságok ügyében Veche 
(dict.) Miklós fia László fia: Mihály ellenében (akinek nevében János fia: Simon jelent 
meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével), a felperesek érdekében a nádornak bemutatott 
királyi írásos parancsból a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Vissegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 376. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 34.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Leonthius névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: 
pro actore Petrus filius Jacobi cum Quinqueecclesiensis, pro in Benedictus filius Petri 
cum Agriensis ad quind. G. Solvit amba. 
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819. 1364. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, ami korábbi egyezséglevelének megfe-
lelően János fia: László és Waya-i Mihály fia: Benedek – akik érdekében Nagy (Magnus) 
Ábrahám állt elő a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével –, ill. Zekeres-i László fiai: Tamás, 
István és László (akik közül Tamás jelent meg a maga, valamint a többiek nevében a 
váradi káptalan ügyvédvalló levelével) között okt. 6-án (oct. fe. B. Mychaelis arch.) birtok-
ügyben jött létre színe előtt, a felek akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. 
in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 252. (Vay cs. berkeszi lt. 375.)  
R.: Piti F., SzSzBSz 2000. 392; Vay berkeszi 207. szám. 
 
 
820. [1364.] okt. 13. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája [igazolja, hogy] döntésének megfelelően az 
Abawyuar és Sarus megyei nemesek közösségének okt. 2-án (f. IV. p. Michaelis) Cassa 
város mellett tartott közgyűlésének 11. napján, szombaton [okt. 12.] Syruka-i György fia: 
Pál huszadmagával, nemesekkel a nádor káplánja előtt esküt tett arról, hogy nem tudta ezen 
közgyűlésre vezetni a nádor elé Paktha (dict.) Istvánt és Vitez (dict.) Istvánt, a Syruka nevű 
birtokán lakó [jobbágy]ait – akiket e megyék vicecomes-ei, szolgabírói és esküdt [ülnökei] 
proskribáltak (in numerum conscriptorum in nostrum registrum assignassent) –, mivel ők e 
birtokról az ő tudta nélkül távoztak, és mindent az ő akarata és tudta nélkül követtek el. D. 
12. die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto, a. ……. 
 
E.: Dl. 41 598. (Múz. Ta. Berthóty 214.) Foltos papír. Hátlapján pecsét nyoma. Solvit-jel. 
Megj.: Az év OL-adatbázis megállapítása, amit megerősít a nádor abaújvári és sárosi köz-

gyűlésének ekkori dátuma (l. pl. 802. szám). 
 
 
821. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Zerethua-i Fülöp fia: István és annak fiai: Tamás és Jakab (akik 
nevében Vng-i László jelent meg a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. 
Mychaelis) viseltek színe előtt Chazlouch-i László fiai: János és Péter ellenében (akik nevében 
István fia: Jakab állt elő ezen konvent ügyvédvalló levelével), a képviselők kérésére a jelen-
legi királyi had oszlásának 15. napjára halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 059a. (Kállay cs. lt. 1300. 683.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro in ut prius, Stephanus non venit, 
comitatus de Vng. Solvit. 

R.: Kállay 1540. szám. 
 
 
822. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon per [tárgyalását], amire saját 
idéző- és az esztergomi káptalan válaszlevele szerint az azokban foglalt ügyekben Kanisa-i 
Lőrinc fia: János mester és Mykch néhai bán fia Lorand fia: Miklós között okt. 6-án (oct. 
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Mychaelis) kellett sor kerüljön színe előtt, a felek érdekében az országbírónak bemutatott 
királyi írásos parancsból, mivel a felek a jelenlegi királyi hadba mennek (in presentem 
regium exercitum essent profecture), a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja, 15 márka 
bírság kifizetésével együtt. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5346. (NRA. 1598. 127.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Kanysa 

névalakkal), valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: XXII. és VI., valamint Nos 
comes Stephanus szövegű, levakart oklevél-kezdősor.  

 
 
823. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója 6 márka harmadának kifizetését, 
amit korábbi perhalasztó oklevele szerint Lyndua-i István fia Miklós néhai bán fiai: István 
és János mesterek (akik nevében Kozma litteratus jelent meg a fehérvári káptalan ügyvéd-
valló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) kellett teljesítsenek színe előtt Lytold fia: 
Henchlin-nek, a Miklós bán fiai érdekében az országbírónak bemutatott királyi írásos 
parancsból, mivel ők a királyi hadba mennek (in regium exercitum essent profecturi), a 
királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5347. (NRA. 1539. 79.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Cosma litteratus cum regalis, pro in 
Briccius filius Mauricii cum Castriferrei ad G.  

 
 
824. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint néhai Miklós bán, királynéi tárnokmester fiai: István és János mesterek 
(akik nevében Kozma litteratus jelent meg a fehérvári káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 
6-án (oct. Mychaelis) viseltek színe előtt birtokügyben Rohonch-i Pál fiai: Péter és Bálint 
ellen, a Pál fiai érdekében az országbírónak bemutatott királyi írásos parancsból, mivel ők 
a jelenlegi királyi hadba mennek (in presentem regium exercitum essent profecturi), a királyi 
hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5348. (NRA. 1539. 76.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét körvonala. 
 
 
825. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint Wytez-i Lőrinc (akinek nevében Henrik fia: Miklós jelent meg a Scepus-i 
káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt színe előtt Peren-i Miklós 
fia: Pál ellenében (akire a per az apja halála miatt szállt és akinek nevében Egyed litteratus 
jelent meg ezen káptalan ügyvédvalló levelével), a felek akaratából a királyi hadoszlás 15. 
napjára halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 595. (Múz. Ta. Berthóty 88.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. Solvit-jel. 
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826. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevele szerint Zeplak-i Miklós fia: Pál (akinek nevében Egyed litteratus jelent meg a 
Scepsy-i káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) viselt színe előtt 
Witez-i Lőrinc ellen (akinek nevében Henrik fia: Miklós jelent meg ezen káptalan ügyvéd-
valló levelével), a felek akaratából a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 599. (Múz. Ta. Berthóty 88.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Wytez névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. Solvit-jel. 
 
 
827. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon oklevélbemutatást, amivel 
korábbi döntéshozó oklevele szerint Nogmihal-i Lőrinc fia: László, ill. [néhai] Drugeth 
Miklós comes fia: János és Drugeth (similiter dict.) János fia: János alperesek okt. 6-án 
(oct. Michaelis) tartoztak egymás ellenében színe előtt a Voynatinatyba birtokhoz tartozó 
birtokrész ügyében, az alperesek érdekében az országbírónak bemutatott királyi írásos 
parancsból, mivel ők a jelenlegi királyi hadba mennek (in presentem regium exercitum 
essent profecturi), a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 85 360. (Sztáray cs. lt. 145.) Erősen foltos, fakult papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől elhalványult 
feljegyzés (actor personaliter, Georgius ……). 

K.: Sztáray I. 341. (a regeszta ez alapján készült) 
 
 
828. 1364. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István comes országbíró 1364. okt. 13-án (a. d. 1364., 8. die oct. Mychaelis), 
Wysegrad-on kiadott oklevelében azon pert, ami színe előtt egyrészről Sag-i Egyed, más-
részről néhai Teuteus mester fia: László mester között birtokügyben jött létre, [1365.] máj. 
1-jére (oct. Georgii) halasztotta. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 27. Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. D. 168.) 
 
 
829. 1364. okt. 13. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda 1364. okt. 13-án (a. d. 1364., 8. die oct. Michaelis) Szentimrén (in S. 
Emerico) kiadott ítéletlevele: Dénes erdélyi vajda, Zolnok-i comes 1363. nov. 8-ra (f. IV. 
an. Martini, a. d. 1363.) Thorda-ra kihirdetett közgyűlésén Buda-i György előadta, hogy a 
Clus megyei Dyos birtok – amit nemzetsége (generacio) tagjai (Mannus, a fia: Jakab és 
Bertalan) Wos (dict.) Miklósnak elzálogosítottak – megvásárlása és zálogba vétele osztályos 
nemzetségi ág (linea generacionalis divisionalis) és közvetlen szomszédság okán őt inkább 
megilleti, mint másokat, és ennek megerősítését a nemesek (nobiles regni) által kijelölt 
közgyűlési esküdt ülnökökre bízta, akik a vajda kérdésére hitükre, a királyi Szent Korona 
iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve mindezt egyhangú tanúsítással megerősítették. 
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Erre Wos (dict.) Miklós fiai: István és Pál azt mondták, hogy Dyos birtok az ő kezükön van 
oklevelekkel, amiket a vajda által kijelölt későbbi időpontban bemutatnak, ezért a vajda a 
nemesekkel és esküdt ülnökökkel együtt meghagyta, hogy Miklós fiai a Dyos birtokról 
szóló okleveleiket [1364.] jan. 13-án Péter alvajda előtt mutassák be. Akkor ők bemutatták 
a Clusmonstra-i konvent privilégiumát, amiben 7 nyílt oklevél volt átírva, amik szerint 
Dyos birtokot Mannus, Jakab és Bertalan különböző időpontokban Wos (dict.) Miklósnak 
részletekben elzálogosították, és az alvajda ezek alapján a nemesekkel együtt meghagyta, 
hogy emberével és a konvent tanúságával Dyos birtokot a felek becsüljék fel a 
BalogJanustelke nevű földdel együtt az ország szokásának megfelelően, majd márc. 6-ra 
(oct. diei medii Quadr.) a konvent tegyen jelentést. Annak válasza szerint tanúságukkal 
Bothus (dict.) János alvajdai ember Dyos birtokot 29 márkára, a szomszédságában levő 
BalogJanustelke földet pedig 3 márkára becsülte. Ua. napon ….. a konvent tudományvevő 
oklevelével bizonyította, hogy Mannus és Bertalan a nemzetsége tagjai voltak ….. Buda és 
Dyos nevű birtokaik …… a Kalyan-i nemesek, ti. Mannus és Bertalan frater-ei megölték. 
Mivel Miklós fiai: István és Pál a birtokbecsléssel nem voltak elégedettek, az alvajda a pert 
Dénes vajda speciális jelenléte elé halasztotta. Amikor a vajda a király fontos ügyében 
Erdélybe jött, júl. 15-én (f. II. p. Margarethe) a felek megjelentek előtte az alvajda perhalasztó 
oklevelének megfelelően, és a vajda írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságaikat, 
akikkel szentegyedi (S. Egidius) Jakab fia: Mihály v. Zamosfalwa-i Miklós fia: János v. 
Bothus (dict.) János v. Inak fia: János vajdai ember Wos (dict.) Miklós fiai: István és Pál 
részére, ill. Machkas-i József fia: Miklós v. Gywla-i Leonard [!] fia: István v. ezen Bothus 
fia: János  vajdai ember (Buda-i György részére) aug. 1-jén (oct. Jacobi) a szomszédok 
összehívásával Dyos birtokot és BalogJanustelke földet járják be régi határaik mentén, 
mások birtokjogaitól különítsék el, mérjék meg királyi mértékkel (ha lehet mérni), v. megtekintve 
ezek mennyiségét, minőségét, termékenységét és értékét, elfogultság nélkül, szemmel 
becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a konvent tegyen jelentést a vajdának aug. 
22-re (oct. Ass. virg. glor.). A konvent válasza szerint József fia: Miklós vajdai emberrel 
Kilián testvért (Buda-i György részére), Inak fia: János vajdai emberrel pedig Miklós 
testvért (Miklós fiai részére) küldték ki tanúságul, akik aug. 1-jén a szomszédok összehívásával 
Dyos birtokot és Balogianustelke földet fogott bírókkal együtt bejárták, és megtekintve 
minőségét, mennyiségét és termékenységét, Dyos birtokot 29 márkára, a lakatlan 
BalogJanustelke földet pedig haszonvételeivel együtt 3 márkára becsülték az ország szokása 
(lex) szerint. Mivel Péter alvajda megtudta oklevelükből, hogy Dyos és BalogJanustelke 
birtokok kiváltása Buda-i Györgyöt illeti meg (más vérrokonait és generacio-it megelőzve), 
ezért a nemesekkel együtt elrendelte, hogy Dyos birtokot BalogJanustelke földrésszel 
együtt a konventi és vajdai emberek által megállapított becsérték szerint György az ország 
szokása szerint Miklós fiaitól: Istvántól és Páltól váltsa ki okt. 6-án (oct. Michaelis). Akkor 
az alvajda meghagyásának megfelelően színe előtt Buda-i György kifizette Dyos birtok 29 
márkányi becsértékének kétharmadát és BalogJanustelke 3 márkányi becsértékét Miklós 
fiainak, a 29 márka egyharmadát pedig néhai Deme comes özvegyének, most Vörös 
(Rufus) János feleségének, ill. T[ib]urch-i László fia Péter feleségének, ezen Deme leányának 
(nemes asszonyoknak, akiket Dyos becsértékének harmada a konvent oklevele szerint zálog 
címén megillette), ami után Dyos birtokot BalogJanustelke földdel együtt az alvajda bírói 
hatáskörénél fogva Györgynek hagyta birtoklásra, nem érintve mások jogait. 
 
Tá.: Dobokai János és Martonfalvi János erdélyi alvajdák, 1409. máj. 22. Dl. 28 069. 

(KKOL. Vegyes iratok.) Néhol hiányos. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 219., 245., 261., 303., 308. és 331. szám. 
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830. 1364. okt. 13. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda a Kulus-i Boldogságos Mária-egyház konventjének: perhalasztó okle-
velének megfelelően okt. 6-án (oct. Mychaelis) Olnuk-i János fia: Barnabás bemutatta a 
konvent jún. 14-i oklevelét (l. 473. szám), állítva, hogy ez tartalmazza keresetét, és az abban 
foglalt tilalmazás okát tudakolta a Thotheur-i nemesektől, mire Myke és fiai: László és 
Mihály, Zelus (dict.) Péter fia: András és Miklós fia: Mihály (a fia: István és ezen Péter fia: 
Miklós nevében a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelték, hogy Gyrukuth 
földrész nem Barnabásé, hanem örökjogon őket illeti, a Thouteur nevű birtokuk határain 
belül fekszik, és ennek jogában a magyar szent királyok ideje óta békésen és ellentmondás 
nélkül vannak. Erre Barnabás bemutatta az alábbiakat: 1) Péter néhai erdélyi alvajda 1342. 
évi nyílt oklevelét, miszerint megjelentek előtte júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Zamus 
faluban egyrészről Mykud bán fia Miklós fiai: János, László, Miklós és Leukes mesterek, 
másrészről János comes Olnuk-i nemes, és előbbiek elmondták, hogy ők Jánost a Gyrukuth 
nevű földrész (ami szomszédos János Olnuk nevű birtokával) ügyében az alvajda elé hosszan 
húzódó perbe vonták, de végül a Gyrukuth nevű völgynek az Olnuk birtok régi határain 
belül fekvő caput-ját visszaadták Jánosnak.  2) A konvent 1344. ápr. 8-án kiadott kötelezvény-
levelét (l. Anjou-oklt. XXVIII. 291. szám), miszerint megjelent előttük egyrészről Kecheth-i 
Miklós fia: János a maga és frater-ei: Pál, Balázs, Tamás és András nevében, másrészről 
Olnuk-i János fia: István a fiaival: Istvánnal, Barnabással és Lászlóval, és utóbbiak szük-
ségükben az Olnuk nevű örökbirtokuk hatodát és Gyrukuth földrész felét elzálogosították 
máj. 30-tól (oct. Penth.) kezdődően 3 évre (ad tertium annum) Miklós fiainak 4 márka 
finom ezüstért és fél ferto-ért (a ferto-t 18 garassal számolva). 3) A konvent jún. 6-i tudomány-
vevő oklevelét (l. 448. szám). Ezután az alvajda háromszor megkérdezte (ahogy ezt hivatala 
megköveteli) a Thotheur-i nemeseket, hogy vannak-e okleveleik Gyrukuth földről, v. a 
Kecheth-i nemeseknek tett zálogosítás és a néhai Péter alvajda előtt történt visszaadás idejéről 
tilalmazóleveleik, amiket most, v. a nekik kijelölendő időpontban be tudnak mutatni, mire 
ők nemmel feleltek, és nem oklevéllel, hanem csak szavakkal bizonygatták állításukat, a 
bemutatott oklevelekkel szemben pedig nem tudtak mit felhozni, ezért az alvajda az ország 
vele ülésező nemeseivel Péter néhai alvajda oklevele alapján e földrészt, Gyurukuth völgy 
caput-ját a mondott határok alatt örökre Barnabásnak ítélte, a Thoteur-i nemeseket ellent-
mondásuk miatt a földrész becsértékében marasztalva el, aminek kétharmada neki mint 
bírónak, egyharmada Barnabás felperesnek jár. És mivel a birtok iktatásához ez szükséges, 
az alvajda kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Iklod-i Beke fia: László v. 
Lona-i Mihály v. Bogar (dict.) János v. Baduk-i János alvajdai ember e földrészt, Gyrukuth 
völgy caput-ját a szomszédok összehívásával járja be régi határai alatt, a szükséges helyeken 
új határjeleket emelve mások birtokjogaitól különítse el, megtekintve annak minőségét és 
mennyiségét becsülje fel az ország szokása szerint, majd iktassa Olnok-i János fia: Barnabásnak 
örök birtoklásra, a Thoteur-i nemesek tilalmazása ellenére is, nem érintve mások jogait. Ha 
mások mondanak ellent, idézze meg őket az alvajda elé, majd a konvent tegyen jelentést 
nov. 18-ra (oct. Martini). D. in S. Emrico, 8. die oct. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á.: a 899. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 347–352. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 332. szám. 
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831. 1364. okt. 13. 
A veszprémi káptalan előtt elmondta egyrészről Laak-i Hector fia: György mester a maga 
és fiai nevében, másrészről Perechke-i Illés fia: Demeter a maga, fivére: János és anyja: 
Ilona nevében (akik terhét magára vállalta), hogy a köztük eddig történt jogtalanságok, 
főleg hatalmaskodó megbízás és amiatti károk ügyében a szintén megjelent és a megegye-
zésükről beszámoló Heem fia Pál fia: Benedek mester pozsonyi comes  (akire ügyükben a 
béke létrehozását bízták) közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy György az Illés fiainak: 
Demeternek és Jánosnak okozottakért Perechke birtokon 4 telket (sessio seu curia) – egyet, 
amit Illés fiai ott birtokoltak, és további 3 jobbágytelket (tres sessiones 3 iobagionum), 
amik egymás mellett fekszenek – minden haszonvétellel (szántóföldekkel Beche falu felé, 
kaszálókkal az Agyagus-nak mondott helyen, erdőkkel, berkekkel, és más tartozékokkal, 
amik Perechke birtokból közös osztály révén e 4 telekhez járnak) Illés fiainak és örököseiknek 
adott, ígérve, hogy őket a 4 telek tulajdonába a káptalan embere jelenlétében bevezeti és 
ezeket nekik iktatja. Az ezen 3 telken levő jobbágyok az iktatásig javaikkal együtt távozhatnak 
onnan, v. ha akarnak, Demeter és János neve és joga alatt ott maradhatnak, György mester 
és örökösei ellentmondása ellenére is. Viszonzásul Illés fiai és anyjuk Györgyöt felmentették 
az ellenük okozottak ügyében, és visszavontak minden jogot, amit Perechke maradék részén 
bírtak, és azt Györgyre és örököseire ruházták, semmiféle tulajdont ott maguknak meg nem 
tartva. Ha György v. örökösei e 4 telket és tartozékaikat Illés fiainak nem iktatják, v. az 
iktatás után ezeket békésen birtokolni nem engedik, ill. ha Illés fiai, az anyjuk és örököseik 
a mondott jogtalanságok, károk és hatalmaskodó megbízás, továbbá Perechke maradék 
részének tulajdonjoga ügyében György mester v. örökösei ellen pert indítanának, akkor a 
másik féllel szemben hatalombajban való elbukásban (succubitus duelli facti potencialis) 
marasztalják el, miként erre a felek magukat, képviseltjeiket és örököseiket saját terhükre 
kötelezték. D. quind. Mychaelis, a. d. 1364. 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1366. júl. 15. Dl. 49 936. (Rumy cs. lt. 139. 48.) Eszerint nyílt 

egyezséglevél volt. 
 
 
832. [1364.] okt. 14. Tornalja 
Papoch-i László mester, István mester vicecomes-e és a Gumur-i szolgabírók előtt Garan-i 
János fia: György megvallotta, hogy Miklóstól (amikor még az ő jobbágya volt) a vétkeiért 
elvett 3 ökröt és 1 tehenet, és ezeket Simon fia: Jánosnak, Puthnok-i László fia: Mihály 
mester jobbágyának eladta. Mivel azonban most Miklós jobbágy felesége: Erzsébet ezen 
Mihály mestert (János jobbágy urát) be akarja perelni, ezért György vállalta, hogy Mihály 
mestert és a hozzá tartozókat ezen állatok (pecora) ügyében minden zaklatóval szemben 
szavatolja, bármely bíró előtt. D. in villa Tornalia, f. II. p. quind. Mychaelis, a. d. [1364.] 
 
E.: Dl. 90 317. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 7. 38.) Alul foltos papír. Hátlapján azonos 

kéztől tárgymegjelölés, valamint 4 zárópecsét nyoma. 
Megj.: Az év OL-adatbázis megállapítása. 
 
 
833. 1364. okt. 14. 
György mester Cris megyei comes, Bexe fia: Egyed, Illés fia: Balázs, Pousa fia: Aladár és 
László fia: István szolgabírók tudatják, hogy ők Dalen és fiai birtokrésze ügyében okt. 14-re 
(ad f. II. an. Galli) színük elé idézték György fia: Jánost, Imre fia: Jakabot és Dragoya nemes 
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asszonyt (András leányát, Pauk fia Ztank feleségét), és megkérdezték tőlük, hogy miért 
foglalták el ezen birtokrészt. Erre János, Jakab és Dragoya a régi osztályukról szóló okle-
véllel bizonyították nekik és a bíróságukon (sedes nostra iudiciaria) levő nemeseknek, 
hogy a Bik erdő alatt, a Klokochouch és Plaunicha folyók között levő birtokukon Dalen és 
fiai sosem birtokoltak részt, és tudomásuk szerint Dalen máshol sem volt birtokos, hanem 
mindig is jobbágyok módjára (more rusticorum) lakott. Az oklevélkiadók tehát, megtudván, 
hogy Dalen és fiai birtoktalan jobbágyok, Jánost, Jakabot, Dragoya-t és örököseiket engedik 
e birtokon békésen lakni, nem érintve mások jogait, és őket Dalen és fiai ügyében nyugtatják. 
Erről függőpecsétjeikkel ellátott privilegiális oklevelet bocsátanak ki nekik. D. f. II. 
prenotata, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 34 634. (Acta Paulinorum. Sztreza 1. 4.) Hátlapján újkori kezektől tárgymeg-

jelölések. 2 függőpecsét, egynek fonata. 
K.: Gábor, Megye 220–221; Smič. XIII. 404–405. 
R.: Mályusz E., LK. 6 (1928) 88. 
 
 
834. [1364.] okt. 14. 
Die XIV. Oct. A raguzai kisebbik tanács határozata: Menescalco, aki a követekkel együtt 
Magyaro.-ra (U) megy, kapjon 10 perperum-ot a fizetségén (soldum) túl.  
 
K.: Mon. Rag. IV. 31. (1364-es évvel) 
 
 
835. 1364. okt. 14. után 
A pécsi káptalan oklevele szerint a nádor oklevelének megfelelően Batha-i Bakow nádori 
emberrel kiküldték Miklós papot, egyházuk Szt. Kereszt-oltárának prebendarius mesterét, 
akik 1364. okt. 14-én (f. II. an. Galli, a. d. 1364.) Tuteus fia: László mestert a Cenerye 
nevű birtokán megidézték Sag-i Egyed ellenében nov. 1-jére (oct. OO. SS.) a nádor elé. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 27. Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. 

Repositorium 32. D. 168.) 
 
 
836. 1364. okt. 15.  
György mester comes, Illés fia: Balázs, Bexa fia: Egyed, Pousa fia: Aladár és László fia: 
István, Cris megyei szolgabírók tudatják, hogy amikor színük előtt Bachka-i András fia: 
András mester felperes, ill. Cristol fia Pál fia: Bertalan és Coruscamellek-i ue. Cristol fia 
Péter fiai: Lachk és János alperesek között a Corusca folyó mellett nyugat felől levő földrész 
ügyében (amit egykor ezen András mester avus-a: András comes Miklós fia: Louk-tól vásárolt), 
ti. e földrész határjeleinek a Torzttenik patakig történő emelése és megújítása kapcsán 
hosszú per jött létre (mivel az egyik fél a Corusca folyóba fentebb, a másik az abba lentebb 
ömlő patakot nevezte Torzttenik-nek), ami ügyében az oklevélkiadók emberei és a zágrábi 
káptalan mindkét fél részére kiküldött tanúságai által az ország régtől fogva kipróbált szokása 
szerint elvégzett becslésnek megfelelően András mesternek hatodmagával, nemesekkel 
(akik közül egy a határtársa legyen) leteendő esküt rendeltek el, hogy Louk föld határjeleit 
a lentebbi Torzttenik patakig az ország szokása szerinti (mos) esküvel kiigazítja és felállítja. 
Mivel ezen döntéssel az alperesek  nem voltak elégedettek, kérésükre a pert a comes és a 
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szolgabírók Bebeek István comes országbíró elé küldték át oklevelükkel máj. 1-jére (oct. 
Georgii). Az országbíró a vele ülésező főpapokkal és bárókkal a döntésüket jogosnak találták 
és elrendelték a királyné megbízásából, hogy a megítélt esküt okt. 6-án (oct. Michaelis) 
András tegye le Cris megye embere és a zágrábi káptalan tanúsága jelenlétében, és okt. 13-án 
(8. die) a káptalan jelentését vigyék el a megye hatóságának. Akkor a felek bemutatták a 
comes-nek és a szolgabíróknak a káptalan jelentését, miszerint András a kitűzött napon, 
okt. 6-án Imre fia: Dénes, speciálisan kiküldött megyei ember és Pál mester, a káptalan 
kanonoka és speciálisan kiküldött tanúsága előtt az esküt a mondott földrészen hatodmagával, 
nemesekkel (akik közül az egyik a határtársa volt) az ország szokása és a megye döntéshozó 
oklevele szerint letette, és a régiek mellett új határjeleket emelt. Ezért a comes és a szolga-
bírók a velük bíráskodó nemesekkel (nobiles regni) e földrészt minden haszonvételével 
együtt speciális embereikkel, Acha-i (dict.) Jánossal és Pousa fia: Aladár szolgabíróval 
Andrásnak és örököseinek iktatták. Azután, amikor a felek között igazságot (legem et 
iusticiam) akartak tenni annak ügyében, hogy Bertalan és Péter fiai e földrészt eddig 
hatalmaskodva, jogtalanul, András joga sérelmére elfoglalva birtokolták, és annak törvényes 
visszavételekor (recaptivacio) őt tilalmazták, a felek (előbb megkapva engedélyüket a 
megegyezésre) megvallották, hogy Pál fia: Bertalan a fivére (uterinus frater): István és 
Péter fiai: Lachk és János az András mester által a jog rendje szerint megszerzett föld mellett 
szintén nyugat felől, a Corusca folyó mellett egy földet minden haszonvétellel, erdőkkel, 
szántóföldekkel, malmokkal v. malomhelyekkel és más tartozékokkal (el)adtak András 
mesternek és Bachka-i Miklós fiainak: János, István és Péter mestereknek, megkapva tőlük 
12 márka dénárt, és azt a megyei emberek által nekik iktatták, e föld minden jogát Andrásra 
és Miklós fiaira ruházva, magukat és örököseiket mostantól e föld tulajdonából teljesen és 
örökre kivonva. Kötelezték továbbá magukat, hogy ha György és Andich (ue. Cristol fia 
János fiai), valamint Pál fiai (Bertalan és István) fivére: Miklós e föld okán zaklatnák Andrást 
és Miklós fiait, akkor őket Bertalan és István szavatolják. Ha valaki a szomszédaik közül 
bármikor is zaklatná Andrást és Miklós fiait e föld v. annak határai ügyében, akkor Bertalan, 
István és örököseik András, Miklós fiai és örököseik érdekében a föld határait tartalmazó 
egyezséglevelüket bíróságon v. azon kívül be kell mutassák. Viszonzásul András mester az 
általa visszaszerzett földrész jogtalan elfoglalása ügyében Bertalant, Lachk-ot és Jánost 
felmentette. E földrész határai, miként a csázmai káptalan privilégiumában szerepel és 
ahogy a megyei emberek a comes-nek és a szolgabíróknak írásban elvitték: Wlche földnél 
a Corusca folyó, ahol a Torzttenik beleömlik; a Torzttenik Wlchey föld mellett; ezen forrás 
caput-ja; völgy; András comes (András mester avus-a) földje; ezen völgy caput-ja; út. A 
Bertalanék által András mesternek és Miklós fiainak (el)adott föld határjelei, amiket a megyei 
emberek a föld átadásakor emeltek és a határok leírását a megye hatóságának a felekkel 
együtt elvitték: Corusca folyó, ahol a Torzttenik patak beleömlik, ti. azon határjel, amit 
András korábban az esküjével emelt; Corusca folyó; teleknél 2 földjel; újonnan emelt határjel 
ezen folyó révénél, és itt dél felől szomszédos a Crisium-i polgárok földjével; Cristolkuta 
forrás; kis völgy és annak caput-ja, ahol van egy határjel és egy megújított másik; közút 
mellett határjel; András és Miklós fiai Komechnicha nevű örökjogú földje. Erről fentiek 
függőpecsétjeikkel ellátott privilegiális oklevelet bocsátanak ki a felek kérésére. D. f. III. 
an. Galli, a. d. 1364. 
 
E.: HDA. Plemicka opcina Sv. Jelena Koruska 14. (Df. 286 091.) Helyenként foltos. Hátlapján 

újkori kezektől tárgymegjelölések. 4 függőpecsét fonata. 
K.: Vjesnik 1904. 250–253. 
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837. 1364. okt. 16. Módos 
Bala-i Zoloc fia: György mester, Cunt Miklós nádor bírságszedője tudatja, hogy Zer-i 
Pousa mester fiai: Balázs, István és Miklós mesterek és ue. Pousa fia László fia: János 
iuxta numerum regni elmarasztaltattak 18 márkában Péter fiai: János és Péter, valamint 
Valuengius testvére (germanus): Miklós néhai comes fiai: László és Bálint ellenében, továbbá 
3 márkában Gál litteratus fia: László ellenében, és erről a nádornak elégtételt adtak, de 
mondott ellenfeleik a kitűzött napon nem jelentek meg és nem is küldtek senkit a maguk 
részének átvételére, ezért a bírságszedő Pousa fiait és Jánost mind az ura: a nádor, mind 
ellenfeleik részéről felmenti és nyugtatja az ügyben. Erről pecsétjével, valamint a Keue-i 
vicecomes és a szolgabírók pecsétjeivel ellátott oklevelet bocsát ki. D. in villa Mod, in fe. 
Galli, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 708. (Festetics cs. lt. Keve 1.) Papír. Hátlapján 4 zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
838. [1364.] okt. 16. 
A Clusmonstra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventje jelenti Péter erdélyi 
alvajdának, hogy levelének megfelelően (l. 788. szám) Kewrus-i Péter fia: András alvajdai 
emberrel kiküldték tanúságul János testvér papot, akik okt. 13-án (quind. Mychaelis) 
Zalathna birtokot a szomszédok, főleg a Magaria-i hospesek összehívásával Magaria birtok 
felől régi határai mentén az erdélyi káptalan privilegiális oklevelének megfelelően bejárták, 
ahol szükséges volt, új határjeleket emelve a régiek mellé, majd iktatták az erdélyi káptalannak 
örök birtoklásra, ellentmondó nem lévén. Hj.: hegy csúcsánál 3 határjel, az egyik Ryhuen 
falut, a másik Magaria-t, a harmadik Zalathna falut különíti el; ue. Berch; erdők; kis Berch; 
szántóföldek vége; út; berek vége; Berch; ……. Berch nagy út mellett; ……… berek; 
völgy; …….. Berch; út; ………. út; Berch út mellett; …… és ott elkezd határt tartani a 
…… nemesekkel …….. D. f. IV. p. quind. predict., a. prenotato. [1364.] 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. 1. 188. (Df. 277 364.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. dec. 22. Ue. jelzet alatt (a már hiányos E.-ről). 
K.: ZW. II. 217–219; Doc. Rom. Hist. XII. 352–354. (román fordítással) 
R.: Beke 663. szám; Beke A., TT. 1892. 635; Erdélyi Okm. IV. 333. szám. 
 
 
839. 1364. okt. 16. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Pál testvér – Syffrid 
apát és a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konventje nevében 
azok ügyvédvalló levelével –, másrészről Tapson-i Lanchretus fia Beke fia: Anthymus mester, 
és Pál megvallotta, hogy Antymus mester nekik elégtételt adott fogott bírók elrendezése 
révén mind a Symig megyei birtokaiból az apátnak és konventjének járó tizedek 18 évnyi 
visszatartása és elfoglalása ügyében, mind 1 márka bírságról, amiben ellenükben elmarasztalták, 
ezért Pál képviselői hatáskörrel mindezek ügyében nyugtatta Anthymus-t, aki viszonzásul 
önként megígérte, hogy mostantól sosem fogja a birtoka tizedeit megtartani az apát és a 
konvent engedélye és beleegyezése nélkül, hanem ezeket átadja a tizedszedőknek. D. in fe. 
Galli, a. d. 1364. 
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E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 488. 23. U. (Df. 207 286.) Hátlapján újkori kezektől 
tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala. 

K.: P. II. 500–501. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 31; Bónis, SZR. 1311. szám. 
 
 
840. 1364. okt. 16. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Pál testvér – Syffrid, 
a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) Szt. Márton-monostor apátja nevében annak ügyvéd-
valló levelével –, másrészről a Symig megyei Feyreghaz-i Kozma fia: Péter, és Pál képvi-
selői hatáskörből a pannonhalmi monostor Feyreghaz birtokon levő részét szántóföldekkel, 
kaszálókkal, szőlőkkel és más tartozékokkal (a monostornak onnan járó tizedjogokat nem 
érintve) Péternek bérbeadta (locavit nomine feudi) használatra és lehetősége szerinti szépítésre 
jelen oklevél kiadásától 10 évre. Péter minden évben ápr. 24-én (oct. Georgii) 1 aranyforintot 
v. 100 forgalomban levő dénárt fizet az apátnak v. képviselőjének a Symig-i konvent előtt, 
a mondott összeg kétszeresével, ha a kifizetést nem teljesítené a kijelölt időpontban. A 10 
év elteltével a birtokrész szabadon és akadálytalanul a pannonhalmi apáthoz és egyházához 
kerül vissza. D. in fe. Galli, a. d. 1364. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 489. 5. FF. (Df. 207 287.) Hátlapján pecsét nyoma. 
K.: P. II. 499–500. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 31. 
 
 
841. [1364. okt.] 16. 
Die XVI. dicti mensis [Oct.]. A raguzai (Ragusium) nagyobb tanács határozata: a magyar 
(H) király parancsának megfelelően börtön és büntetés terhe alatt egy személy se merészeljen 
Raguzából v. annak területéről genovai (Januensis) v. velencei flottával (armata) v. hajóval 
tartani, avagy átkelni Raguzán v. területén, hogy a genovaiak v. a velenceiek zsoldjába álljon. 
 
K.: Gelcich, Raguza 697; Mon. Rag. IV. 31. (1364-es évvel) 
 
 
842. 1364. okt. 17. [? jan. 24.?] Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy korábbi, egyrészről Zyman-i 
Izzach fia: Benedek felperes [!], ill. Gyula fiai: Gergely és Miklós, valamint Kystopolchan-i 
András fia: András alperesek között a Kystopolchan-on levő birtokrész osztálya, mérése és 
iktatása ügyében kiadott döntéshozó levelének, továbbá a Gron melletti Szt. Benedek-
egyház konventje jelentésének megfelelően a felek és képviselőik 1361. okt. 6-án (oct. 
Mychaelis, a. d. 1361.) színe előtt megjelentek, mivel a konvent jelentése szerint az osztály 
idején amikor Teeth fia: néhai István Kystopolchan-on levő birtokrésze felét a nádori és a 
konventi emberek Andrásnak és Gyula fiainak iktatni akarták, Bayka-i Touth (dict.) Márton 
fia: Mihály a saját joga nevében ezt tilalmazta, ezért őt okt. 6-ra a nádor elé idézték. Az 
alperesek kérdésére Mihály az ellentmondás okául azt jelölte meg, hogy az örökös nélkül 
elhunyt Teeth fia: István vele rokonságban (linea generacionalis patruelis fraternitatis) állt, 
ezért annak minden birtoka és birtokrésze őrá kell háramoljon, és e rokonságot Pál comes 
néhai országbíró 1332. évi, Wyssegrad-on kiadott privilegiális oklevelével kinyilvánította. 
A nádor András, Gergely és Miklós képviselője kérésére megkérdezte Mihályt, hogy Gyula 
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fiai és András is a rokonai-e, mire ő nemmel felelt. András megerősítette, hogy neki és 
frater-einek a mondott birtokokat a király, őket a várjobbágyi állapotból kiemelve és ezekben 
megnemesítve, szolgálataikért mint valós nemeseknek adományozta örökre, ezért mind 
István – aki velük rokon volt (linea generacionalis proximitatis) – birtokrészei, mind mások 
részei e birtokokban a királyi adomány alapján jog szerint teljesen őket illetik. Erre Mihály 
is azt állította, hogy Gyula fiaihoz és Andráshoz hasonlóan a király a várjobbágyságból őt 
is kiemelte és felszabadította,  az ország nemesei közé helyezve, erről oklevele van, amit a 
nádor által kijelölendő későbbi időpontban bemutat, ezért a nádor meghagyta, hogy Mihály 
mind ezen királyi oklevelet, mind Pál comes mondott oklevelét mutassa be az (okleveleiket 
szintén bemutatni köteles) alperesek ellenében [1362.] jan. 13-án (oct. Epiph. d. tunc 
venturis). Onnan ez a nádor más levelével márc. 23-ra (ad diem medii Quadr.) lett halasztva, 
mikor is Bayka-i Márton fia: Mihály bemutatta [I.] Károly király országbírója, Pál comes 
1332. aug. 25-én (8. die ferie tercie p. Ass. B. virg., a. gracie 1332.), Vissegrad-on kiadott 
privilegiális oklevelét, miszerint amikor 1330-ban Teeth fia: István a mondott konvent 
idézőlevelével júl. 8-ra (quind. Nat. Johannis Bapt.) Touth (dict.) Mártont a királyi jelenlét 
elé perbe vonta, az onnan [1331.] ápr. 7-re (oct. Passce d. tunc sequentes) lett halasztva, 
mikor is Gyula (Jula) fia: Gergely mester (Teeth fia: István nevében ezen konvent ügyvéd-
valló levelével) elmondta, hogy a Bayka birtokon levő rész fele, ahol Touth (dict.) Márton 
lakik, Istvánhoz örökjogon tartozik, de azt Márton 14 éve (a 14. revolucione annuali) 
hatalmaskodva elfoglalva tartja, és ennek okát akarja tudni; mire Pyrws (dict.) Jakab – 
Touth (dict.) Márton nevében ezen konvent ügyvédvalló levelével – azt mondta, hogy 
Márton Istvánnal közeli rokonságban (proxima linea generacionis) áll, a birtokrész fele 
pedig, ahol Márton lakik és amit István a joga nevében követel, Márton elődeihez és ezáltal 
Mártonhoz tartozik örökjogon, István pedig a Bayka-n levő birtokrészét Gyula fiainak: 
Gergely mesternek és Miklósnak, valamint ezen Gyula frater-ének: Andrásnak adta, akik 
azt birtokolják; erre Gergely mester, István képviselője azt állította, hogy Touth (dict.) 
Márton nem áll rokonságban Teeth fia: Istvánnal, és a birtokrész fele nem tartozik Mártonhoz, 
aki azt hatalmaskodva elfoglalta, hanem István örökjoga; mindezek után Pál comes meghagyta, 
hogy István máj. 27-én (2. die oct. Penth.) a nyitrai káptalan előtt, Márton pedig júl. 1-jén 
(oct. Nat. Johannis Bapt.) az esztergomi káptalan előtt a szomszédaik tanúskodásával bizonyítsák 
egymás ellenében kijelentéseiket, a két tanúállításról (testimonialis produccio) szóló káptalani 
jelentéseket pedig júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) vigyék el neki; akkor megjelent 
Pál comes előtt Teeth fia: István nevében Gyula fia: Miklós, Touth (dict.) Márton nevében 
pedig Pyrws (dict.) Jakab (mindketten a Gron melletti Szt. Benedek-egyház konventje 
ügyvédvalló levelével), és bemutatták a nyitrai és esztergomi káptalan okleveleit, amik 
szerint a felek a tanúállítást egymás ellenében elvégezték; majd a per Jakab képviselő bele-
egyezésével párbajig (certamen duelli) jutott: aug. 20-án (f. III. p. Ass. virg. glor.) a király 
jelenlétében a szokás szerint a felek a párbajmezőre (area duelli certaminis) állították gyalogos 
bajnokaikat, akik ott hevesen és hosszan küzdöttek egymással, míg végül Márton bajnoka 
megszerezte a győzelmet, István bajnoka pedig nyomorúságosan legyőzetve magát és Istvánt 
a párbaj tárgyában nyilvánosan bűnösöknek nyilvánította, ezért Pál comes a perben akkor 
vele ítélkező bárók és az ország procer-ei tanácsával Touth (dict.) Mártont Teeth (dict.) 
István rokonságába (nexus linee generacionis) tartozónak nyilvánítva a Bayka-n levő birtokrész 
felét, ahol akkor Márton lakott, Mártonnak és örököseinek ítélte, más jogának sérelme 
nélkül. Mihály bemutatta továbbá a nádornak [I.] Lajos király 1359. jan. 21-én (a. d. 1359., 
XII. Kal. Febr.), uralkodása 18. évében kiadott privilegiális oklevelét, miszerint a király a 
Bors megyei Bayka-i Márton fia: Mihály hű szolgálataiért és az érdekében történt közben-
járás alapján Mihályt, a frater-ét: Miklóst és leszármazottaikat az ország valódi nemesei 
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közé (in numerum, collegium et katervam [!]) emelte birtokaikkal együtt, hogy attól fogva 
ők és örököseik mindazon kiváltságokat és kegyeket élvezzék, amiket az ország többi nemese 
(primi nobiles). Erre Gyula fia: Gergely mester és András fia: András a maguk és frater-ük: 
Miklós nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével azt mondták a nádornak, hogy 
Teeth fia: István az ő rokonuk (generacionalis proximus) volt, és mind emiatt, mind mivel 
őket Lajos király megnemesítette, István birtokai hozzájuk tartoznak jog szerint, és bemutatták 
a nyitrai káptalan 1344. aug. 26-i nyílt oklevelét, miszerint a káptalan előtt megjelent egyrészről 
Topolchan-i Teeth fia: István, másrészről Topolchan-i Gyula fia: Gergely mester, és István 
megvallotta, hogy a Kistopolchan-on és Bayka-n (Bors megye) levő örökjogú birtokrészeit 
elzálogosította Gergely mesternek 12 nehéz súlyú márkáért (minden márkát 10 pensaval 
számolva) 3 évre, s ha akkor nem fizeti vissza az összeget Gergelynek, utána a kétszeresét 
kell lerónia (l. Anjou-oklt. XXVIII. 581. szám). Bemutatták továbbá Lajos király 1358. nov. 
9-én (a. d. incarn. 1358., IV. Id. Nov.), uralkodása 17. évében kiadott privilegiális oklevelét, 
miszerint Gyula fiai és András fia: András hűségéért, amit Lajos és a királyi Szent Korona 
felé szüntelenül tanúsítottak, érdemeikért (hogy ezt látva mások is könnyebben buzduljanak 
az uralkodó iránti hűségre) a Bors megyei Topolchan és Bayka nevű birtokaikat – amiket a 
nádor egykor Bors megyében tartott közgyűlésén a megye esküdt ülnökei és nemesei Bors 
vár jobbágyai birtokainak neveztek, és amik e vár jobbágysága terhei alól kiemeltek voltak 
– minden haszonvétellel királyi új adomány címén Gyula fia: Miklós mesternek, fivérének 
(uterinus frater): Gergelynek, András fia: Andrásnak (a patruelis frater-üknek) és örököseiknek 
adományozta, nem érintve mások jogait (l. Anjou-oklt. XLII. 1255. szám). Mivel tehát a 
felek által bemutatott oklevelek szerint Gyula fia: Gergely képviselőként jelent meg annak 
idején Teeth fia: István nevében a Bayka birtokon levő rész fele ügyében, a mondott párbajhoz 
pedig Gyula fia: Miklós adta képviselőként egyetértését Teeth fia: István részéről, melynek 
során István bajnokát Márton bajnoka legyőzte, és így Márton mind a birtokrészt, mind az 
Istvánnal való rokonságot (linea generacionis et affinitatis) magának biztosította, ennek 
pedig Gyula ezen fiai és András nem mondtak ellent, Touth (dict.) Márton fia: Mihályt és 
örököseit a birtokaival együtt a királyi kegyesség megnemesítette, és mivel István örökös 
nélkül halt meg, birtokai a mondott rokonság okán Mihályhoz kell jussanak az ország szokása 
(lex) szerint, ezért a nádor Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, Tamás kalocsai 
érsek, István testvér nyitrai püspök, a szent teológia mestere, László veszprémi és István 
zágrábi püspök, Bubeek (dict.) Domokos, akkor csanádi electus confirmatus, Katov (dict.) 
László bácsi és Pál Zybin-i prépost, Bubeek István országbíró, Miklós néhai nádor, a kunok 
bírája fia: János királyi tárnokmester, Bubeek György királynéi tárnokmester (magnifici) 
és az ország számos procer-e tanácsával Teeth fia: István minden birtokát Touth (dict.) 
Márton fia: Mihálynak és örököseinek ítélte, nem érintve más jogát. De mivel a nyitrai 
káptalan levele szerint István a Kistopolchan és Bayka birtokokon levő részeit Gyula fia: 
Gergelynek 12 nehéz súlyú márkáért kétszeres büntetés terhével elzálogosította, és ezeket a 
nádor kérdésére Márton fia: Mihály nem ezen pénzösszegért, hanem becsértékükön (in 
earum estimacione condigna) akarta kiváltani Gergelytől az ország szokása szerint, e birtok-
részek Mihálynak történő iktatása pedig azok becslése nélkül nem történhetett meg, ezért a 
nádor írásban kérte a mondott konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a speciálisan 
kiküldött nádori ember [1362.] máj. 1-jén (oct. Georgii tunc prox. afffuturis) és más alkalmas 
napokon a Kistopolchan és Bayka birtokon levő részeket a szomszédok és a felek v. képvi-
selőik jelenlétében járja be régi határaik mentén, és mások birtokjogaitól határjelekkel 
(signis metalibus) elkülönítve, királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem lehet, szemmel 
megtekintve, hamisság és elfogultság nélkül (precio vel amore non allectus), fogott bírókkal 
együtt az ország szokása szerint becsülje fel, majd máj. 8-ra (ad 8. diem) a konvent tegyen 
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jelentést, hogy ennek alapján a nádor Mihálynak kijelölhesse az időpontot, amikor a pénzt 
kifizeti Gergelynek. Máj. 8-án megjelent a nádor előtt Touth (dict.) Márton fia: Mihály, ill. 
Gyula fia: Gergely mester a maga, András és Miklós mesterek nevében pedig a nyitrai 
káptalan ügyvédvalló levelével, és Mihály bemutatta a konvent jelentését, miszerint a nádor 
kérésére István litteratus nádori emberrel kiküldték tanúságul Henrik testvér papot, akik 
máj. 1-jén a szomszédok és a felek jelenlétében Teeth fia: István Kistapolchan birtokon 
levő részét 21,5 márkára és 50 dénárra becsülték, majd máj. 2-án (f. II. subsequenti) Bayka 
birtokon Gyula fiai: Gergely és Miklós mesterek, valamint András fia: András megmutatták 
István náluk levő ottani birtokrészét, ám Mihály azt állította, hogy az nem Istváné, hanem 
az ő örökjoga, az apja is e birtokrész tulajdonában volt, és az van Gyula fiainál és Andrásnál, 
így a becslés ott nem történhetett meg. Ezután Mihály megismételte ezen állítását a nádor-
nak is, és bemutatta Pál comes néhai országbíró 1332. szept. 21-én (in fe. Mathei, a. d. 
1332.), Vissegrad-on kiadott nyílt oklevelét, miszerint írásos kérésére András királyi emberrel 
az esztergomi káptalan kiküldte tanúságul kanonoktársát, Gergely mestert, akik szept. 9-én 
(f. IV. p. Nat. B. virg.) a Bayka-n levő birtokrész felét – ahol Touth (dict.) Márton lakott és 
amit Teeth fia: Istvántól visszaszerzett – a szomszédok összehívásával bejárták, Mártonnak 
ellentmondás nélkül iktatták azon jogon, hogy Pál comes e birtokrész visszaszerzéséről 
szóló privilegiális oklevelével hozzá tartozik (a birtokrész határait Pál comes ezen oklevele 
tartalmazta). Mivel a nádor nem tudott döntést hozni Teeth fia: István és Touth (dict.) Márton 
fia: Mihály Bayka-n levő birtokrészeinek újabb megtekintése nélkül, ezért a vele bíráskodó 
bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy a nádori ember a mondott konvent 
tanúságával júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) menjen először Márton Mihálynál levő 
Bayka-i birtokrészére a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, azt Pál comes 
határokat tartalmazó mondott (Mihály által ott eredetiben bemutatandó) nyílt oklevelének 
megfelelően járja be, majd tudja meg, vajon Mihály annyit birtokol-e Touth (dict.) Márton 
ottani birtokrészéből a maga joga nevében, amennyi a Pál comes oklevelében levő határok 
alatt fekszik (avagy annál nagyobbat, túl a saját földrészén, Teeth fia: István földjéből is), 
és ha csak Márton birtokrésze van Mihálynál, akkor István Bayka-i birtokrészét határjelekkel 
jelölje ki, ha pedig István valamely földrészét Mihálynál találja, túl a saját birtokrészén, 
akkor e többletet csatolja István maradék Bayka-i birtokrészéhez, majd István így teljessé 
vált birtokrészét határjelekkel kijelöve, királyi mértékkel megmérve v. szemmel megtekintve 
(ha mérni nem lehet), fogott bírókkal együtt csalárdság nélkül, az ország szokása szerint a 
nádor mondott döntéshozó oklevelének megfelelően becsülje fel. Mivel mindezek elvégzésére 
szükséges volt kiküldeni a nádori és konventi embereket, a nádor írásban kérte a Gron 
melletti Szt. Benedek-egyház konventjét, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori 
ember István és Mihály Bayka-n levő birtokrészeire menve mindezt júl. 1-jén végezze el a 
megadott módon, majd a konvent júl. 8-ra (ad 8. diem) tegyen jelentést, mikor is, mivel a 
konvent korábbi oklevele szerint István Kistapolchan birtokon levő részét a nádori és konventi 
emberek 21,5 márkára és 50 dénárra becsülték, ezért akkor az összeg felét, vagyis 10,5 
márkát és 3 pensa dénárt részben dénárokban, részben becsértékben (estimacione 
condigna) Mihály fizesse ki Gergelynek István birtokrésze kiváltásaként. Júl. 8-án megjelent 
a nádor előtt Miklós fia: Tamás – Touth (dict.) Márton fia: Mihály nevében e konvent ügyvéd-
valló levelével –, ill. Gyula fia: Gergely mester (a maga és Miklós mester nevében a nyitrai 
káptalan ügyvédvalló levelével) és Kistapolchan-i András fia: András mester, és Tamás 
bemutatta a konvent jelentését, miszerint az előírtakat a nádori és konventi emberek a felek 
nézeteltérései miatt nem tudták elvégezni. Ezután Tamás képviselő Mihály nevében a 10,5 
márkát és 3 pensa dénárt a nádor döntésének megfelelően István birtokrésze kiváltásaként 
kifizette Gergelynek készpénzben a nádor előtt, aki meghagyta, hogy a nádori emberek a 
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konvent tanúságaival aug. 8-án (quind. Jacobi) és más alkalmas napokon Kistopolchan 
birtokon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében István ottani birtokrészét, 
amit Mihály a fenti összegért kiváltott, a többi résztől határjelekkel jelöljék ki, és bárki 
ellentmondása ellenére iktassák Mihálynak, más jogának sérelme nélkül, majd aug. 10-én 
(3. die diei ipsius statucionis) és más alkalmas napokon, mivel István Bayka-i birtokrészének 
becslése korábban nem tudott megvalósulni, a nádor döntésének megfelelően a becslést a 
szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében végezzék el. Mivel mindehhez szükséges 
volt a nádori emberek kiküldése a konvent tanúságaival, a nádor írásban kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a nádori emberek Kistopolchan és Bayka birtokokra 
menve a megadott időpontokban mind a Kistopolchan-i iktatást, mind a Bayka-i becslést 
végezzék el a jog rendje szerint, majd a konvent aug. 27-re (oct. regis Stephani) tegyen 
jelentést. Onnan a per tárgyalása, mivel mindezek végrehajtása a konvent jelentése szerint 
a felek nézeteltérései miatt nem tudott megtörténni, nov. 25-re (quind. Martini), onnan 
pedig királyi írásos parancsból a Bosznia elleni királyi had [1363.] aug. 27-re kihirdetett oszlá-
sának 15. napjára, szept. 10-re (ad quind. residencie exercitus regalis versus Boznam moti 
et ad oct. regis Stephani proclamate) lett halasztva, mikor is megjelent egyrészről Márton 
fia: Mihály, ill. Gyula fia: Gergely mester és András fia: András mester (a maguk és Gyula 
fia: Miklós nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével), és a nádor a vele bíráskodó 
főpapokkal, bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy a nádori kúria notarius-a, az onnan 
speciálisan kiküldött Miklós litteratus a nyitrai káptalan tanúságával nov. 9-én (f. V. p. oct. 
OO. SS.) és más alkalmas napokon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
járja be Kistopolchan birtokot, az ottani lakott telkeket és földeket minden haszonvétellel 
ossza 4 egyenlő részre, majd Gergely és András ottani telkeiből (fundus curiarum) 
Kistopolchan birtok jobbágyok lakta (populis et iobagionibus decorata), észak felé terjedő 
negyedét iktassa Mihálynak (Gyula fiai, András és mások tilalmazása ellenére is, mivel a 
per során Mihálynak senki más nem mondott ellent, csak Gyula fiai és András), majd nov. 
11-én (4. die dict. oct.) és más napokon Bayka birtokot a Pál országbíró (Mihály által ott 
eredetiben bemutatandó) nyílt oklevelében szereplő régi határok szerint járja be, ossza 4 
egyenlő részre, majd nézze meg, merre és mely határok alatt fekszik ott István birtokrésze, 
amit ha nem talál, akkor a közelebbi és távolabbi szomszédoktól tudja meg, hogy hol van 
az Bayka birtokon, és hogy Touth (dict.) Márton birtokrészéből Mihály annyit birtokol-e 
Bayka-n a saját joga nevében, amennyi a Pál országbíró oklevelében levő határok között 
szerepel (avagy nagyobbat, túl a saját földrészén még István földjéből is), és ha csak Márton 
birtokrészét találja Mihálynál, akkor István Bayka-i birtokrészét Mihályéval azonos mennyi-
ségűre és értékűre egyenlítse ki, határjelekkel kijelölve, ha pedig István valamely földjét 
túl Mihály birtokrészén találja, akkor e többletrészt királyi mértékkel mérje meg, v. ha 
mérni nem lehet, szemmel megtekintve, fogott bírókkal együtt hamisság nélkül a nádor 
döntéshozó oklevelének megfelelően becsülje fel; továbbá mivel Gergely és András mesterek 
Kistopolchan birtokon újonnan szőlőket, gyümölcsfa- és komlókerteket telepítettek maguknak, 
és malmokat építettek az ott folyó vizen, ezért ezen kertek, szőlők és malmok a felek bele-
egyezésével Gergelynek és Andrásnak maradnak, és ezek helyett ők ugyanolyan méretű és 
értékű helyet kell adjanak Mihálynak építésre és művelésre kerteknek, szőlőknek és malmoknak 
Kistopolchan birtokon és az ottani vizen; majd minderről a konvent [1364.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.) tegyen jelentést. Akkor megjelent a nádor előtt Desew fia: János (Márton fia: 
Mihály nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével), ill. Gergely és András mesterek 
(a maguk és Miklós nevében a nyitrai káptalan ügyvédvalló levelével), és előbbi bemutatta 
a nyitrai káptalan jelentését (l. 6. szám). Mivel eszerint Kistopolchan birtokot a nádori és 
káptalani emberek a nádor korábbi döntésének megfelelően a szomszédok jelenlétében a 
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kitűzött napon először 4 részre osztották, majd a birtok negyedét minden haszonvétellel 
(komló-, gyümölcsös-, szőlő- és malomhelyek) Márton fia: Mihálynak iktatták, ellentmondó 
nem lévén, Bayka birtokon pedig a korábban Touth (dict.) Mártont és Teeth fia: Istvánt 
illető, Mihály kezénél talált részt nagyobbnak találván mint kellene, Bayka háromnegyedével 
kiegyenlítették, István birtokrésze maradékát pedig, amit Mihály többletként elfoglalt és 
birtokolt, az ország szokása szerint királyi mértékkel megmérve 4 pensa dénárra becsülték, 
ezért a nádor a vele ülésező bárókkal és nemesekkel (e 4 pensa dénárra becsült földrész 
ügyében más oklevelével másik döntést hozva) Kistopolchan birtok negyedét minden 
haszonvétellel Touth (dict.) Márton fia: Mihálynak és örököseinek ítéli nádorsága hatásköréből, 
más jogát nem érintve. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Mihálynak. 
D. in Wissegrad, 12. die. oct. Michaelis predictarum [!], a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5168. (NRA. 120. 17.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét vörös-zöld fonata. 
Má. 1-2.: Ue. jelzet alatt, újkoriak. 
K.: Bars 49–54. 
Megj.: Mivel a szövegben szereplő utolsó ítélkezési nap jan. 13., ezért lehetséges, hogy a 

dátumban elírás van, és az oklevél kiadása napjaként 12. die oct. Epiphaniae 
predictarum, vagyis jan. 24. értendő. Az sem zárható ki azonban, hogy az oklevélből 
kimaradt a per egy része, ami elvezetne a Szt. Mihály oktávájához (okt. 6.) kötődő 
ítélkezési szakaszhoz, mert ebben az esetben az okt. 17-i keltezés is értelmet nyerne. 

 
 
843. 1364. okt. 17. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H) 1364. okt. 17-én (12. die oct. Mychaelis, a. d. 1364.) Vissegrad-on 
kiadott döntéshozó oklevele szerint a nádor Zemlen és Wngh megyei nemesek közösségének 
szept. 23-án (f. II. an. Michaelis arch.) Patak város mellett tartott közgyűlésén (ahogy a 
nádor ott kiadott oklevele erről beszámol) Mikolcha fia: Pál – Fehér (Albus) István felesége, 
Hozumezew-i Markalph fia néhai Miklós leánya: Klára nemes asszony érdekében a nádor 
ügyvédvalló levelével – előadta, hogy Klára az apja minden birtokából és birtokrészéből, 
különösen Hozumezew-ből, Kysfalw-ból, Haraklyan-ból, Kyow-ból és Kuchin-ból (amik 
Hozumezew-i János fiai: Demeter és Barnabás kezén vannak) a leánynegyedét (ami az 
ország szokásának megfelelően birtokban jár neki, mivel Klára birtoktalan emberhez ment 
feleségül) meg akarja kapni János fiaitól, akik erre személyesen azt felelték, hogy Miklósnak 
Klára mellett két leánya van még, így emiatt azon birtokokból, amik Miklósé voltak, s 
most az ő kezükön vannak, csak a leánynegyed egyharmada jár Klárának, s ezt neki ők 
kiadják; mindezek alapján a nádor Pál képviselő kérésére László pappal, a fehérvári káptalan 
tanúságával kiküldte emberét: Acha-i Istvánt e leánynegyed harmadának Miklós birtokaiból 
Klára számára történő kiadására; a káptalani és nádori emberek visszatérve elmondták, 
hogy ők szept. 27-én (f. VI., videlicet 5. die congregacionis) a szomszédok és a felek jelen-
létében Hozumezew, Kisfalu, Haraklyan, Kyow és Kuchin birtokokra mentek, azokat a 
telekhelyekben először 4 részre osztották, majd egy negyedrészt háromfelé, s az egyik 
harmadot, ti. 3 lakott jobbágytelket (curia, mansio), amik Kuchin birtokon vannak 1 helyen 
és tagban Kuchin falutól keletre, valamint a Hozumezew birtokon, a Bodrugh folyón levő 
malom bevételeinek tizenketted-részét Klárának a leánynegyede címén iktatták. 
 
Tá.: Lackfi István nádor, 1391. jún. 3. Dl. 96 650. (Vay cs. berkeszi lt. 581 A.) 
R.: Vay berkeszi 208. szám.  
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844. 1364. okt. 17. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje kinyilvánítják, hogy korábbi 
egyezséglevelüknek megfelelően (l. 800. szám) kiküldték Lőrinc testvért és Pétert tanúságul, 
akik jelenlétében egyrészről Kelechen-i Miklós fia: Donch és annak fiai: Pongrác és Balázs, 
másrészről Egyed fiai: István és Pethev, Kosuh-i András fia: Jakab, János fiai: Simon és 
Beke, Péter fia: [János], és ue. János frater-ei: Simon és László, Velskolch-i és Keryz-i 
nemesek az alábbi [örök] osztályt tették: a dél felől fekvő Komar és Kiskazsu (parua 
Kosuh) birtokok Baranch birtok határaiig – amiket Kobzos (dict.) Miklós és felesége, 
ne[mes asszony] esküvel igazoltak – a választásuk alapján Donch-nak és fiainak jutottak, 
míg az észak felőli Kelechen és Halam birtokok a többi nemesnek és örököseiknek. A 
mondott birtokokat elválasztó, újonnan emelt határjelek helyei, ahogy erről a felek és a 
tanúságok a konvent előtt beszámoltak: a Terebes-ről Patak-ra vezető út; Zeleserezthven 
nevű bozótosban (permissorium) 3 nagy tölgyfa alatt; Helmeche nevű patak. A Kerez-i 
nemesek Miklós fia: Gált a konvent elé állították, aki mindezt önként elfogadta. Erről a 
konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki a felek kérésére. D. 2. die 
Galli, a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 77 338. (Zichy család zsélyi lt. 214. C. 60.) Hiányos. Függőpecsét és hártyaszalagja. 

2. Dl. 87 395. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. D. 11.) Hiányos és foltos. Eltérő 
névalakjai: Pethew, Terebus, Zeleserezthwen. 

K.: Z. III. 254–257. 
 
 
845. 1364. okt. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Buda város bírójának, esküdtjeinek, polgárainak és hospeseinek: mivel 
ő Brassow királyi város polgárai kérésére megengedte, hogy ott sokadalmat v. éves vásárt 
tartsanak a budai sokadalom kiváltáságának mintájára (adinstar libertatis nundinarum), 
ezért utasítja a címzetteket, hogy a nekik adományozott éves vásár jogaiat és kiváltságait, 
miként a király ez ügyben kibocsátott privilégiumában szerepel, pecsétjük alatt átírva adják 
ki Hermann és Jakab Brassow-i polgároknak, jelen oklevél bemutatóinak. D. in 
Wyssegrad, in fe. Luce, a. d. 1364. 
 
Á.: a 990. számú oklevélben. 
K.: F. IX/3. 429–430; Wenzel G., MTT. 4 (1857) 146; Denşusianu I/2. 90; ZW. II. 219; 

Doc. Rom. Hist. XII. 354–355. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 334. szám. 
 
 
846. 1364. okt. 18. 
A vasvári káptalan előtt Haholth-i Buzad fia Miklós leánya, Koltha-i János fia János felesége 
megvallotta, hogy mivel őt a Zala megyei Haholth és Zygeth, valamint a Simig megyei Vrs 
nevű atyai birtokain a férje: János és annak frater-e: György szolgálataikkal, fáradozásaikkal 
és költségeikkel a királlyal valós örökössé tetették, ezért ezen birtokait minden haszonvétellel 
elzálogosította 500 nehéz súlyú márka dénárért Jánosnak és Györgynek (bár mondott költségeik 
ennél jóval magasabbak), úgy, hogy ő v. mások ezeket nem természetben (in estimacione), 
hanem csak az 500 márka dénárért válthatják ki. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. Luce, a. d. 1364., amikor Vgud ura: 
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Chenyg mester fia: István prépost, Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Bertalan 
mester dékán.  
 
K.: HOkl. 273. (Eszerint a kápt. 1383. okt. 16-án kiadott Á.-ából: gr. Khuen-Héderváry cs. 

lt. Viczay. 48. 19.) 
 
 
847. 1364. okt. 19. Visegrád 
[I. Lajos] király 1364. okt. 19-én (2. die Luce, a. d. 1364.) Visegrad-on kiadott nagypecsétes 
nyílt oklevelében megparancsolta Miklós mesternek, [Dénes] erdélyi vajda fivérének és 
általa a vajdának is, hogy Vossolch-i Tamás fiát: a megvakult Miklóst, valamint annak 
gyermekkorú (in tenera puerili etate) frater patruelis-ét, Wossolch-i Balázs fiát: Jánost a 
birtokjogaikkal és a hozzájuk tartozókkal együtt az ő királyi személyében védjék meg min-
den zaklatótól, őket e jogaikban őrizzék meg bárki ellenében, a nekik okozott jogtalanságok és 
károk ügyében pedig adjanak nekik teljes elégtételt.  
 
Tá.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. ápr. 22. Dl. 105 449. (Wesselényi cs. lt.)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 335. szám. 
 
 
848. 1364. okt. 19. Tornalja 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Thorna megyei nemesek 
közösségének okt. 14-én (f. II. p. quind. Michaelis) Thornalia falu mellett tartott közgyűlésén 
Nagy (Magnus) Pál – Thornalia-i Benkes mester felesége, Ilsuafew-i néhai Thekes leánya: 
Klára nemes asszony nevében a nádor ügyvédvalló levelével – elmondta, hogy Klára az ue. 
Thekes fiainál: Jánosnál, Istvánnál és Dénesnél, vagyis a fivéreinél levő birtokokból meg 
akarja kapni a leánynegyedét. Erre Domokos fia: Benedek (Thekes fiai nevében a Jazow-i 
konvent ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy mivel Thekus-nak Klárán kívül még két 
leánya van, ezért Thekus birtokaiból Klárának csak a leánynegyed harmada jár, amit 
Thekes fiai az ország szokásának megfelelően apjuk náluk levő birtokaiból becslés után 
pénzben készek kiadni. Miután a felek ezt elfogadták, a nádor meghagyja, hogy 
Starnafalua-i Mihály fia: Miklós v. Orohuan-i Simon v. Ottrochok-i András fia: János v. 
Napprad-i Domokos fia: János v. Thornalia-i Péter fia: János (Klára részére), ill. Kouachy-i 
Bodor fia: Gál v. Lachk v. Varboch-i János v. Simon v. Lazzow-i Miklós v. Komiath-i 
Barnabás (Thekus fiai részére) nádori emberek a Jazow-i konvent tanúságai jelenlétében 
(akik kiküldésére a nádor jelen oklevéllel kéri a konventet) [1365.] máj. 1-jén (oct. 
Georgii) Thekus minden, a fiainál levő birtokát és birtokrészét a szomszédok és a felek v. 
képviselőik jelenlétében járják be régi határaik mentén, mások birtokjogaitól elkülönítve 
osszák 4 egyenlő részre, az egyik negyedet, megtekintve mennyiségét, minőségét, termé-
kenységét és hasznát, fogott bírókkal együtt királyi mértékkel megmérve, v. ha mérni nem 
lehet, szemmel becsüljék fel értékén (in condigno suo precio et valore) az ország szokása 
szerint, majd a felek a konvent jelentését máj. 8-ra (ad 8. diem oct. Georgii) vigyék el a 
királyi kúriába a nádornak, aki akkor a vele ülésező főpapokkal és bárókkal időpontot jelöl 
ki Thekes fiainak a leánynegyed Klárának járó harmadrésze kifizetésére. D. 6. die 
congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
K.: HOkl. 274–275. (Eszerint E.-je a Keczer cs. lapispataki lt.-ában volt papíron; hátlapján 

Benkus névalakú tárgymegjelöléssel és pecsét maradványaival.) 
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849. 1364. okt. 19. Kálló  
Bebek Miklós mester Zabouch-i comes és a négy szolgabíró igazolják, hogy korábbi kötelezvény-
levelüknek megfelelően okt. 19-én (sab. p. quind. Mychaelis) Kallou-i Simon fiai: Imre és 
Péter mesterek kifizettek 4 forintot Péter litteratus Tasnad ~ Thasnad-i polgárnak 
(concivis), aki szavatosságot vállalt feléjük. Bármilyen, Simon fiai ellenében bemutatott 
oklevelet érvénytelennek kell tekinteni, miként ez fentiek oklevelében is szerepel. D. in 
Kallou, termino supradicto, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 059b. = Dl. 108 010. (Kállay cs. lt. 1300. 1460.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredéke. 
R.: Kállay 1541. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 355; Piti F., Szabolcs m. 606. szám; Erdélyi 

Okm. IV. 336. szám. 
 
 
850. 1364. okt. 19. Vasvár 
Raduch-i Lorand fia: Rauaz János mester vicecomes-nek és a Vasvár megyei szolgabíróknak 
elmondták István fia: Lőrinc mester és Nadasd-i László fia János fiai: Benedek és Dénes 
nevében, hogy azok Vasvár megyei Holog nevű birtoka egy részét Lőrinc fia: Domokos, 
annak fia: Miklós és Maurauch-i János fia: Mihály hatalmaskodva elfoglalva használják. 
Ezért fentiek kérik a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, kivel Saal-i Balázs fia: 
Bereck v. Tamás fia: György v. Saal-i Boda fia: Miklós megyei ember Holog birtokon a 
szomszédok összehívásával a jog rendje szerint tilalmazza Domokost, Miklóst, Mihályt és 
a hozzájuk tartozókat a birtokrész erőszakos elfoglalva tartásától, hasznai és termései elvételétől, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Castroferreo, sab. p. Luce, a. d. 1364. 
 
Á.: a 867. számú oklevélben. 
 
 
851. [1364.] okt. 20. Avignon 
[V. Orbán pápa] Tassaw-i György [fia:] Ulriknak (in grammatica provectus) az esztergomi 
egyházmegyei pozsonyi Szt. Üdvözítő- v. Szt. Márton-egyházban kanonokságot biztosít a 
kanonoki jog teljességével, és neki ott üres v. megüresedő prebendát rezervál minden be-
vétellel, intve az esztergomi érseket és a káptalant, akikhez ezen egyházban a prebendák 
adományozása tartozik, hogy erről ne rendelkezzenek, mert azt érvénytelennek tekinti. 
Mindez érvényes a kanonokok ottani meghatározott száma, ezen egyház statutumai és szokásai 
ellenére is. D. Avinione, XIII. Kal. Nov., pápasága 2. évében. [1364.] Utasítja többek között 
a nyitrai püspököt, hogy Ulrikot fogadtassa kanonokká a pozsonyi egyházban, biztosítson 
neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot és prebendát adja át neki 
minden joggal és tartozékkal, vezesse be ezek tulajdonába és jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 433v-434v. (Df. 289 768.) 
R.: V. Orbán, LC. 12461. szám.  
 
 
852. 1364. okt. 21.  
[I.] Lajos király 1364. okt. 21-én (XII. Kal. Nov., a. d. 1364.), uralkodása 23. évében kiadott 
privilegiális oklevele, ami jóváhagyta és átírta 1361. szept. 19-én (domin. p. oct. Nat. B. 
Marie, a. d. 1361.) Wysegrad-on kiadott oklevelét: eszerint Sagod-i Olivér fia: Polcha 
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(dict.) Pál mester az érdemeire hivatkozva kérte a felesége: Erzsébet és fia: Péter nevében, 
hogy mivel Zenthelsebeth-i Tholway (dict.) László fia: néhai Pál (aki a Tengermelléken – 
in partibus maritimis – in stipendiis hunyt el) a Zala megyei Karyka folyó melletti 
Zenthelsebeth nevű vásárolt birtokát és 2 szőlőjét leánytestvérének (soror uterina), Erzsébet 
nemes asszonynak, Polcha (dict.) Pál mester feleségének és a fiának: Péternek adta örök 
birtoklásra a zalai konvent privilegiális (a királynak bemutatott) okleveleivel, ezért a király 
e birtokadományhoz adja beleegyezését; mivel Lajos nem tudta, hogy a birtok Tholway 
Pálhoz vásárlással v. egyéb más címen tartozott-e, ezért megígérte Pál mesternek, hogy ha 
be tudja mutatni okleveleit arról, hogy László fia: Pál e birtoka vásárolt volt, és ezért hozzá 
jog szerint tartozott, teljesíti kérését és beleegyezését adja a birtok Pál által  Erzsébetnek és 
fiának tett adományához, más jogának sérelme nélkül. Mivel a király a zalai konvent 2 
privilegiális oklevelében látta, hogy Tholway Pál a Zenthelsebeth nevű vásárolt birtokot és 
2 szőlőjét leánytestvérének: Erzsébetnek és fiának: Péternek adta örökre, ezért ezen korábbi 
oklevelét elfogadva a birtokot az asszonynak, fiának: Péternek és örököseiknek megerősítette, 
a mondott birtokadományhoz beleegyezését adva, más jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1449. márc. 23. ŠA. Nitra. Mednyánszky cs. beckói lt. 38. (Df. 266 778.) 
 
 
853. 1364. okt. 21. 
[I.] Lajos király 1364. okt. 21-i (in fe. 11 milium virg.) nyílt oklevelében megerősítette 
1353. máj. 11-én (in vig. Penth.) kiadott oklevelét Bakonya, más néven Varalya birtok 
adományozásáról (l. Anjou-oklt. XXXVII. 328. szám).  
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. pag. 4v. 

(Df. 266 606.) 
Má.: 1. Dl. 236. (NRA. 1857. 50.) (1816. márc. 25-i)  

2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) (1816. máj. 4-i)  
3. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. (Df. 266 606.) (1816. júl. 1-jei)  
4. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (XIX. sz.-i)  

K.: Horváth S., TT. 1902. 33. 
R.: Horváth S., TT. 1904. 361; LTR. 56.  
 
 
854. 1364. okt. 21. 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Gumur és Torna megyei nemesek közösségének 
1364. okt. 14-én (f. II. p. [quind.] Michaelis, a. d. 1364.) Tornalya falu mellett tartott 
közgyűlése 8. napján kiadott oklevele szerint Ilswafew-i János, István és Dénes és 
Ilswafew-i László fia: Benedek tilalmazták birtokaik és birtokrészeik elfoglalásától és 
hasznaik elvételétől a szomszédaikat. 
 
Tá.: Lackfi István nádor, 1389. febr. 7. Dl. 42 413. (Múz. Ta. 1910. 33.) 
Megj.: Tá. még egyszer megemlíti ezen oklevelet (mint ami eredetileg az uralkodó 1381. 

évi oklevelében volt átírva), de akkor 1365. évet írva. 
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855. 1364. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy más oklevele szerint 
színe előtt korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően a bosnyákok elleni királyi had 
aug. 27-re kihirdetett oszlásának 15. napján (quind. residencie exercitus regalis versus 
Boznenses moti et ad oct. regis Stephani anno prox. elapso preteritas proclamate), 1363. 
szept. 10-én Terenne-i János fia: Péter (Paztuh-i Domokos fia: Domokos mester nevében a 
váci káptalan ügyvédvalló levelével) Tamasy-i Henrik fia János fia: Péter mester ellenében 
bemutatta Zeech-i Miklós comes, egykori országbíró 1358. jan. 20-án (8. die oct. Epiph. f., 
a. eiusdem 1358.) kiadott, felnyitott (abcisas) oklevelét, mondván, ez tartalmazza ura: 
Domokos mester keresetét, miszerint Zeech-i Miklós országbíró korábbi oklevelének megfelelően 
színe előtt 1358. jan. 13-án (oct. Epiph. d., in predicto anno) János fia: Péter – Paztuh-i 
Nagy (Magnus) Domokos mester nevében az egri káptalan ügyvédvalló levelével – Henrik 
néhai bán fia János mester fiai: Péter és Miklós mesterek ellenében elmondta, hogy a János 
mester fiaihoz leszármazás jogán került birtokokból, birtokrészekből és várakból a negyedrész 
Domokos mesternek jár az anyja leánynegyede okán, ezért ő azt meg akarja kapni János 
fiaitól; erre Koch-i Demeter (Péter és Miklós nevében a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével) 
azt mondta, hogy János fiai az összes birtokukat, birtokrészüket és várukat a király adományából 
bírják, aki vállalta, hogy ezek ügyében szavatolja János fiait, akiknek erről okleveleik vannak, 
amiket a Miklós comes által kijelölendő időpontban bemutatnak, ezért Miklós comes a 
vele bíráskodó bárókkal és az ország nemeseivel meghagyta, hogy Péter és Miklós az 
okleveiket máj. 1-jén (oct. Georgii tunc venturis) mutassák be színe előtt (l. Anjou-oklt. 

XLII. 56. szám). Ezen oklevél megtekintése és a feleknek történő elmagyarázása 
(explicatis) után Terenne-i Péter képviselő kérte, hogy Henrik néhai bán fia János fia: Péter 
mester (Miklós már elhunyt) mutassa be ezen okleveleket, mire Koromzou-i Tibor fia: 
Miklós (Péter mester nevében a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével) bemutatta István 
comes-nek a pécsi káptalan 1355. évi privilegiális oklevelét, ami átírta [I.] Károly király 
(H) 1339. évi privilégiumát, miszerint mivel Henrik bán fia János fiai: Miklós, Péter és 
Henrik mesterek a Vrbouch nevű, Németo. (Teutonia) határain, Zaguria-ban levő örökjogú 
várukat a területeivel (tenuta) és tartozékaival együtt hűségük örök jeleként a királynak 
átadták, ezért Károly cserébe a Tolna megyei Tamasy királyi várat adta nekik minden 
tartozékkal, a Symig megyei Hedruh nevű örökjogú birtokukat pedig minden haszonvétellel 
(vissza)adta nekik örökre, és Károly és fiai vállalták, hogy János fiait és örököseiket 
Tamasy várban, Hedruh birtokban, tartozékaikban és jogaikban megvédik és megőrzik, és 
mindezek ügyében bíróságon v. azon kívül őket szavatolják (l. Anjou-oklt. XXIII. 273. 

szám). Erre Péter képviselő azt mondta, hogy bár Vrbouch vár a hozzá tartozó birtokokkal 
Tamasy várnál, annak birtokainál és Hedruh birtoknál hasznosabb és termékenyebb, de 
mivel most királyi kézen van, ezért Domokos mester megelégszik az anyja leánynegyede 
okán Tamasy várból és Péter mester birtokaiból neki járó negyeddel. Mivel Károly király 
mondott oklevelével vállalta, hogy Tamasy vár, a birtokai és Hedruh ügyében Pétert szavatolja, 
de nem tett említést senki hitbéréről és leánynegyedéről, Domokos (ezen Henrik bán leánya 
fia) pedig a mondottakból leánynegyedet követelt, ezért a jog rendje szerint a király nem 
kell az ügyében Pétert szavatolja. Mivel István országbíró Tamasy vár, a hozzá tartozó 
birtokok és Hedruh becslése nélkül a felek között nem tudott döntést hozni, ezért az ország 
vele bíráskodó nemeseivel együtt meghagyta, hogy a királyi emberek a fehérvári káptalan 
tanúságaival [1364.] jan. 8-án (oct. diei Strennarum) és más alkalmas napokon a szomszédok 
és a felek v. képviselőik jelenlétében mindezeket járják be, megtekintve haszonvételeiket 
csalárdság nélkül, fogott bírókkal becsüljék fel értékükön (in condigno suo precio et 
valore) az ország szokása (lex) szerint. Mivel ehhez szükséges volt kiküldeni a királyi 
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embereket a fehérvári káptalan tanúságaival, ezért István országbíró írásban kérte a káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek a mondott napon mindezt végezzék 
el, a káptalan pedig febr. 9-re (oct. Purif. virg. glor.) tegyen a királynak jelentést, hogy a 
becslésnek megfelelően az országbíró időpontot tudjon kijelölni, amikor Péter a 
leánynegyedet kifizeti Domokosnak. Febr. 9-én Paztuh-i Nagy (Magnus) Domokos mester 
fia: János (akire a per apja halála miatt az ország szokása szerint szállt), ill. Henrik néhai 
bán fia János fia: Tamasy-i Péter mester bemutatták a káptalan jelentését, miszerint az 
országbíró kérésére kiküldték tanúságul Kysuertes-i László fia: Mihály királyi emberrel 
(Domokos felperes részére) Baya-i Mihály mestert, Kospa-i Miklós királyi emberrel pedig 
Miklós mester dékánt, kanonoktársaikat, akik bár jan. 8-án az országbíró meghagyásának 
megfelelően Tamasy várhoz, annak birtokaira, Hedruh birtokra és annak tartozékaira men-
tek a szomszédok és a felek jelenlétében, de ezeket bejárni és felbecsülni a nagy hideg és 
hó miatt (propter yemis nimiam frigiditatem et nivium validitatem) nem tudták. Amikor a 
jelentés megtekintése után az országbíró a vele bíráskodó bárókkal és az ország nemeseivel 
a feleket mindezek újabb bejárására és becslésére akarta küldeni, a felek kérték a meg-
egyezés lehetőségét, amit megkapva később Paztuh-i Domokos fia: János, ill. Tamasy-i 
János fia: Péter mester az országbíró elé visszatértek és elmondták, hogy számos fogott 
nemes bíró elrendezésével a Paztoh-i Jánosnak – a nagyanyja Péter mester és fivére: Miklós 
kiskorú (pueri in tenerrima etate constituti) fiai: Miklós és János Tamasy nevű várából és 
birtokaiból jog szerint – járó leánynegyed ügyében úgy egyeztek meg, hogy János mindezért 
megelégedett 325 forinttal, amit Péter királyi dénárokban fizet ki, az István comes-nek mint 
bírónak járó 9. és 10. rész nélkül (absque decima et nona partibus nobis utpote iudici 
provenientibus), mégpedig 200 forintot máj. 19-én (oct. Penth.) és 125 forintot okt. 6-án 
(oct. Mychaelis) az országbíró előtt. Péter kötelezte magát, hogy ha a 200 forintot a mondott 
napon nem tudja v. nem akarja kifizetni, akkor 325 forintban, ha pedig a 2. időpontot mulasztja 
el, akkor 400 forintban marasztalják el János ellenében. Az országbírót a békebírság ügyében 
a felek közösen vállalták kiengesztelni. Okt. 6-án Péter mester az országbíró előtt igazolta 
annak felmentő (expedicionalis) oklevelével, hogy a 200 forintot máj. 19-én kifizette Jánosnak, 
majd lerótta a 125 forintot is Kysuereb-i László fia: Mihálynak (aki Domokos fia: János 
nevében jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével), aki ezután Pétert és fivére: 
Miklós fiait: Miklóst és Jánost mind a leánynegyed, mind a 325 forint kifizetése ügyében 
képviselői hatáskörrel nyugtatta és felmentette. Erről az országbíró függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki Péternek és Miklós fiainak. D. in Wissegrad, 16. die oct. 
Mychaelis, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 396. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 35. H. 183. NB.) Hátlapján középkori 

és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
856. 1364. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy más oklevele szerint 
korábbi perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Sarnolchamelleke-i Bodor fia: 
Péter 1361. jan. 13-án (oct. Epiph. d., a. eiusdem 1361.) előadta András fiai: Benedek, 
István, Mátyás, Bertalan és Márk, Nadaser-i Mátyás fia: Albert, valamint Polereka-i Ábrahám 
fiai: György és Tamás ellenében, hogy az őt oklevéllel illető földrészét ezen alperes nemesek 
jogtalanul elfoglalták, és ennek okát akarja tudni, mire György a maga és a többiek nevében 
a Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével azt felelte, hogy nekik ott jog szerint birtokrészeik 
vannak, és Péter semmilyen földrészét nem foglalták el v. használják, ezért ha Péter egy 
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efféle birtokrészt a maga joga nevében ott vissza tud vetetni (recaptivari) és magának iktattatni, 
ennek nem mondanak ellent, ezért az országbíró írásban kérte a Turuch-i konventet, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel a királyi ember márc. 10-én (oct. diei medii Quadr. tunc 
venturis) Sarnolchamelleke birtokot a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében 
járja be, és a mondott földet Péter joga nevében vegye vissza és iktassa neki örök birtoklásra, 
az esetleges ellentmondókat idézze Péter ellenében a királyi jelenlét elé máj. 1-jére (ha 
András fiai, Albert és Ábrahám fiai mondanak ellent, őket nem kell megidézni, mivel perben 
vannak Péterrel és idézés nélkül is meg kell jelenjenek akkor az országbíró előtt), majd a 
vitás földrészt, megtekintve haszonvételeit és tartozékait, királyi mértékkel megmérve, v. 
ha mérni nem lehet, fogott bírókkal együtt szemmel becsülje fel az ország szokása szerint, 
majd a konvent máj. 1-jére (oct. Georgii) tegyen a királynak jelentést. A per tárgyalása 
onnan több halasztással a bosnyákok elleni királyi had 1363. aug. 27-re kihirdetett oszlásának 
15. napjára, szept. 10-re (quind. residencie exercitus regalis contra Boznenses moti et ad 
oct. regis Stephani in anno prox. transacto preteritis proclamate) lett halasztva, mikor is 
Bodor fia: Péter felperes, ill. András fiai: Bertalan és Márk (a maguk, fivéreik: Benedek, 
István és Mátyás, továbbá Mátyás fia: Albert és Ábrahám fiai: György és Tamás nevében a 
Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével) bemutatták István comes-nek a konvent jelentését, 
miszerint Tarnouch-i István fia: János királyi emberrel kiküldték György testvér papot, 
akik [1361.] márc. 10-én Sarnouchamelleke birtokra menve a szomszédok és a felek jelen-
létében a Péter által magáénak mutatott földrészt visszavették, bejárták, de mivel nagy hó 
(nives magne) volt, nem tudták megmérni, ezért nemesekkel együtt kicsit több, mint harmad, 
de kevesebb, mint fél királyi mértékű ekényinek (ad terciam partem aratri regalis mensure 
vel parvo plus, ita quod minus quam medium) becsülték (e föld határai: Sarnoucha folyónál 
fűzbokor; közútnál Tulgfa és Luchfa fák; út Moych felé; a mondott folyó), de amikor 
Péternek iktatni akarták, András fiai, Nadaser-i Albert és Polereka-i Ábrahám fiai ezt 
tilalmazták (más ellentmondó nem volt.) Ezután Péter bemutatta [IV.] Béla király (H) 
1266. aug. 6-án, Hidegkútnál (Frigidus fons) kiadott gyűrűspecsétes privilegiális oklevelét, 
miszerint mivel a király régebbi és általa gyakran jóváhagyott registrum-ából kitűnt, hogy 
Wyda és fiai Turuch-i nemes jobbágyfiúk (veri et nobiles filii iobagionum), ezért őket ezen 
kiváltságukban (libertas) hagyta örökre, és nekik 6 ekényi, kijelölt határok alatti földet 
adott a Sarnolcha mellett (l. Reg. Arp. 1494. szám). Ezzel szemben András fiai: Bertalan és 
Márk a maguk és a többi alperes nevében bemutatták [IV.] László király (H) 1278. évi 
privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 2880. szám), miszerint színe előtt kérte András fia: Má-
tyás, hogy a Crumle és Juble folyók közötti, Lypto-ban levő Cremle nevű földjéért (amit 
tőle elvettek, mivel e földön aranybányát találtak) a Turuch-i Nomser nevű földet adja neki 
és annak tulajdonába vezesse be, ezért a király utasította Byter akkori Zolyum-i comes-t, 
hogy Nomser földet iktassa Mátyásnak, és ezt Byter comes el is végezte, miként ezt annak 
oklevelében a király látta. Mivel a felek a birtokaik határainak elkülönítésében nem értettek 
egyet, az alperesek birtokának határai pedig László király ezen privilégiumában szerepeltek, 
ezért e birtokok újabb bejárására és határai megmutatására ki kellett küldeni a királyi em-
bereket és a Turuch-i konvent tanúságait, az országbíró tehát írásban kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek nov. 18-án (oct. Martini) és a köv. 
napokon a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében Péter felperes mutatása szerint a 
Sarnouchamelleke nevű birtokát, majd annak irányából az alperesek birtokát a László ki-
rály (az alperesek által ott eredetiben bemutatandó) privilégiumában szereplő határjelek 
szerint (ha azok látszanak még és fel tudják őket lelni; ha nincsenek már meg és nem talál-
hatóak egyértelműen, akkor az alperesek mutatása szerint) járják be, s ha a felek a határje-
lek bejárásában és megmutatásában egyetértenek, a saját birtokjogukat határjelekkel elkü-
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lönítve iktassák nekik örök birtoklásra, ha pedig nem értenek egyet, a vitás földrészt ideig-
lenes jelekkel (signis metalibus) kijelölve, királyi mértékkel megmérve (ha nem lehet mér-
ni, akkor pedig szemmel megtekintve) elfogultság és csalárdság nélkül az értékén (in 
condigno suo precio et valore) az ország szokása (lex) szerint becsüljék fel, majd tekintsék 
meg és a szomszédoktól és másoktól tudják meg, hogy a felperes v. az alperesek által 
megmutatott határjelek valósabbak, pontosabbak és nyilvánvalóbbak-e, majd a konvent 
[1364.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc affuturas) a királynak tegyen jelentést. A per tárgyalása 
onnan az országbíró perhalasztó oklevele szerint a felek akaratából máj. 19-re (ad oct. 
Penth.) lett kitűzve, mikor is egyrészről Sarnolchamelleke-i Bodor fia: Péter, ill. Ábrahám 
fia: György (a maga, András fiai, Albert és ue. Ábrahám fia: Tamás nevében pedig a 
Turuch-i konvent ügyvédvalló levelével) bemutatták a konvent jelentését, miszerint az 
országbíró kérésére Tarnouch-i István fia: János (a felperes részére) és Tarchan-i Balázs 
fia: Miklós királyi emberekkel (az alperesek részére) kiküldték tanúságaikat, akik nov. 18-án 
Sarnouchamelleke birtokra mentek a szomszédok és a felek jelenlétében, először Bodor 
fia: Péter felperes mutatása szerint bejárták azt a birtokrészt, amit ő az alperes András fiaitól, 
Ábrahám fiaitól és Alberttől magának követelt és királyi mértékkel 70 holdnyinak mérték, 
majd bejárták azt a birtokrészt, amit az alperesek Pétertől annak falujával és telkével együtt 
követeltek, és szintén 70 holdnyinak mérték, és László király privilégiumának megfelelően 
az alperesek mutatása szerint bejárták: Gyuek határai felől út mellett föld-határjel, amiben 
fűzbokor van; Sarnocha folyónál határjelekben fűzbokrok; erdőnél gyümölcsfa alatt határjel 
a király privilégiuma szerint, ám ott sem az erdőt, sem a gyümölcsfát, sem határjelet nem 
találtak, csak földeket; Moych falu felé 2 régi határjel, ahol Péter (miként korábban többször 
és később is) ellentmondott, mondván, hogy ezen határjeleket az ő generacio-i helyezték 
el; Moych-ra vezető út felé 2 fűzbokor mint határjelek; Sarnoucha folyónál Luch és Tulfa 
nevű fák mellett határjelek azon úton, amin Péter korábban haladt; azt nem tudták kideríteni, 
vajon a Péter v. az alperesek által megmutatott határjelek valósabbak és biztosabbak-e, 
mivel az alperesek a saját részükről senkit nem vezettek oda, magukat pedig nem bízták a 
Péter által odavitt megyei (provincia) szomszédaik tanúskodására, mondván, ezek Péter 
rokonai, hanem csak a saját oklevelük tartalmának vetették magukat alá. Mivel tehát a 
konvent jelentése szerint a bejárások és a határmutatások révén az alperesek Péter 70 hold-
nyira becsült falvát és telekhelyét követelték, Péter pedig az alperesek királyi mértékkel 
szintén fél ekényire, ti. 70 holdnyira becsült földjét (bár ott a földet termékenyebbnek tartják), 
György pedig az országbíró kérdésére azt mondta, hogy ő és elődei László király privilé-
giumának kiadása óta e földrész tulajdonában voltak, az alperesek e földrész ügyében 
semmiféle tilalmazó, tiltakozó v. tudományvevő oklevelet nem adattak ki, Péter pedig azt 
állította, hogy az általa követelt földrész hozzá Béla király privilégiumával tartozik, és azt 
tőle és frater-eitől jogtalanul elfoglalták, így az alperesek által követelt földrész Péteré 
(mivel annak tulajdonában igen régóta ő és elődei voltak), a Péter által követelt földrész 
viszont az alperesek tulajdona és Nadaser nevű birtokuk ügyében határokat tartalmazó 
oklevelük van, ezért az esküt nem Péter felperesnek, hanem az alpereseknek kellett meg-
ítélni, így az országbíró az alperesek által Pétertől követelt birtokrészt Péternek és örököseinek 
ítélte, majd elrendelte hogy az egyik alperes harmadmagával, nemesekkel (akik közül az 
egyik Nadaser nevű birtokuk határtársa legyen) szept. 15-én (oct. Nat. B. virg.) a Péter által 
követelt, 70 holdnyira becsült birtokrészt a szomszédok és a felek v. képviselőik jelen-
létében, a királyi emberek és a Turuch-i konvent tanúságai előtt (akik kiküldésére az ország-
bíró másik levelével kérte a konventet) járja be, határjelekkel (signis metalibus) jelölje ki, 
majd az egyik helyen az övüket megoldva, mezítláb, földet a fejük fölé emelve, és általában, 
ahogy az ország szokása szerint földre esküt tenni szokás (moris est), tegye le az esküt 
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arról, hogy e birtokrész az alperesek Nadaser nevű birtokának a László király privilégiumában 
szereplő határain belül fekszik, jog szerint az alpereseket illeti, akik és elődeik László király 
privilégiumának kiadása óta mindig is ennek tulajdonában voltak, s ha az esküt leteszi, a 
királyi és konventi emberek iktassák e birtokrészt András fiainak, Ábrahám fiainak és 
Albertnek, a Nadaser nevű birtokukhoz új határjelek emelésével csatolva, ha pedig nem 
tudja v. nem akarja letenni, akkor Péternek iktassák a Sarnouchamelleke nevű birtokához 
csatolva, szintén új határjelek emelésével, majd a konvent jelentését a felek okt. 6-ra (oct. 
Mychaelis) vigyék el az országbírónak. Akkor Péter, ill. Ábrahám fia: György a maga és a 
többi alperes nevében a konvent ügyvédvalló levelével bemutatták a konvent jelentését, 
miszerint az országbíró írásos kérésére Tarnouch-i István fia: János (Sarnouchamelleke-i 
Bodor fia: Péter felperes részére), ill. Mezeuhaz-i Balázs fia: Miklós királyi emberekkel 
(András fiai, Ábrahám fiai és Nadaser-i Mátyás fia: Albert alperesek részére) kiküldték 
embereiket, akik szept. 15-én  a Péter által követelt és 70 holdnyira becsült földrészt a 
szomszédok jelenlétében bejárták és megjelölték, majd az egyik helyen Nadaser-i András 
fia: Márk harmadmagával, ti. Zork falvi Pál fia: Péterrel, e birtokrész határosával és 
Gyulafolua-i Mykou fia: Pállal mezítláb, az övüket megoldva, földet fejük fölé emelve, 
miként az ország szokása megköveteli, letette az esküt arról, hogy e földrész Nadaser nevű 
birtokuknak a László király privilégiumában szereplő határain belül fekszik, annak kiadása 
óta ők és elődeik mindig is ennek tulajdonában voltak, majd a földrészt új határjelekkel 
kijelölve András fiainak, Ábrahám fiainak és Albertnek iktatták, a Nadaser nevű birtokukhoz 
csatolva; e földrész határjeleinek helyei Péter földje felől: Sarnoucha folyó mellett rét; 
közút; Tulfa; kaszáló; másik kaszáló közepe; út, ami elkülöníti e földet Moys királyi földtől. 
Az országbíró a konvent jelentését röviden újra összefoglalja, s mivel színe előtt az eskünek 
és az iktatásnak sem Péter, sem más nem mondott ellent, ezért ezen földrészt bírói hatásköréből 
András fiainak, Ábrahám fiainak, Albertnek és örököseiknek, a másik birtokrészt pedig 
Péternek és örököseinek hagyja, mások jogait nem érintve. Erről fügőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki az alpereseknek. D. in Wyssegrad, 16. die oct. Mychaelis, 
a. d. 1364. 
 
E.: 1. Dl. 90 540. (Tomcsányi cs. lt.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. 

Függőpecsétre utaló plicatura. 
2. ŠA. Banská Bystrica. Pobočka Kremnica. Körmöcbánya város levéltára. Körmöcbá-
nya város tanácsa. Oklevelek 1. 16. 1. 9. (Df. 249 661.) Hátlapján középkori 
(Sarnolchamellek névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata.  

Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 4r-v. és 
8r. (Df. 283 070.) Eltérő névalakjai: Bubek, Sarnouchamelleki. 

Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 
2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 

K.: Horváth S., TT. 1902. 207. és 220. (Reg. alapján.) 
R.: F. IX/3. 461; Horváth S., TT. 1904. 361; LTR. 56. (Reg. alapján.) 
Megj.: Horváth S. két országbírói oklevélről írt (amik a registrum-ban nem egy helyen 

szerepelnek), de a tartalmi azonosságok miatt valószínűleg inkább ugyanazon oklevél 
két példányáról van szó. 

 
 
857. 1364. okt. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) 
parancslevelének megfelelően (l. 752. szám) kiküldték tanúságul János testvért Miklós 
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mester királynéi prothonotarius-al, a Lupperthzaza-i plébánossal, Debreu-i Miklós mesterrel 
és Baganya fia: Jánossal, királyi emberekkel, akik okt. 13-án (quind. Mychaelis) Danch 
fia: Pál, Kelemen fia: Egyed, Péter fia: János, Miklós fia: Antal, ezen Danch fia: András és 
Imre fia: Mihály Hete nevű birtokát a Vary-i hospesek mint szomszédok jelenlétében 
Vary-tól elkülönítették, összesen 18 föld-határjel emelésével. Hj.: erdőn túl egy nagy réten, 
amit közös használatra hagytak, egy út mellett az erdőtől nem messze határjel, amibe követ 
temettek; ue. erdő; tüskebokrok; Hete-re és Torpa-ra tartó nagy út a Derenyepataka nevű 
mederig és egy Naarfa nevű nagy fáig; ezen medren túl egy nagy erdő; Mark falu (ami 
László fia János fia: Miklósé) határai, ahol véget érnek a Hete falvat Torpa királynéi birtoktól 
elválasztó határok. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki. D. in fe. 11 milium virg., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 601. (Múz. Ta. Dancs.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét 

hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. sz. eleji. 
 
 
858. [1364.] okt. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) 
parancslevelének megfelelően (l. 752. szám) kiküldték tanúságul János testvér papot Miklós 
mester királynéi prothonotarius-al, János Lumpprethzaza-i plébánossal, Debreu-i Miklós 
mesterrel és Baganya fia: Jánossal, királyi emberekkel, akik okt. 9-én (4. die oct. 
Mychaelis) Ordo és Janosy birtokokat a szomszédok jelenlétében határjelek emelésével 
elkülönítették (az alábbi fák alatt földjelet emelve): Nognar nevű nyárfa; Keregkalusta 
helynél tölgyfa; Huzywzylas hely, amit határnak hagytak; Palzuk (dict.) szöglet (angulus), 
amit határnak hagytak; Gatikystou helynél hársfa. Ezen határ dél felől Ordo birtokot, észak 
felől Janossy birtokot különíti el.  Erről a konvent függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát 
ki. D. in fe. 11 milium virg., a. supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 71 874. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 52. 1. 2.) Hátlapján középkori kéztől tárgymeg-

jelölés (Ardo névalakkal). Függőpecsét és zöld fonata. 
 
 
859. 1364. okt. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy [I.] Lajos király (H) 
parancslevelének megfelelően (l. 752. szám) kiküldték tanúságul János testvért Miklós 
mester királynéi prothonotarius-al, a Luprethzaza-i plébánossal, Debre-i Miklós mesterrel 
és Bogunya fia: Jánossal, királyi emberekkel, akik okt. 18-án (f. VI. an. 11 milium virg.) a 
szomszédok öszehívásával Barrabas birtokra mentek (ami az ottani nemeseké, és a bejárás 
után az alábbi határokkal nekik hagyták, miként eddig is birtokolták), ott 23 jól látható 
nagy föld-határjelet és 5 lerombolt, de felismerhető határjel helyét találták, és Miklós mester, 
királynéi specialis notarius megerősítette, hogy ezen határjeleket ő és Morochyuk mester 
néhai Beregh megyei comes (ahogy szokás, esküt téve) emelték a szükséges helyeken a 
királyné parancsából. Hj.: határjel, ami elkülöníti dél felől Barrabas falut, észak felől 
Kozwn királynéi falut és Poop birtokot; szántóföldek; Mych (dict.) tó; Zunyugus erdő; 
Jakouberky berek. Erről a konvent függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in fe. 
11 milium virg., a. d. 1364. 
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Á.: Erzsébet királyné, 1365. febr. 11. > I. Lajos király, 1365. márc. 26. Dl. 70 648. (Perényi 
cs. lt. 60.)  

R.: Perényi 106. szám. 
 
 
860. 1364. okt. 21. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konventje előtt egyrészről a Somus folyó 
melletti Wylak-i Miklós fia: László, másrészről Gyuge-i Jakab fia: János megvallották, 
miszerint atyafisági szeretetből olyan egyezséget kötöttek, hogy ha bárki közülük örökös 
nélkül halna meg, teljes birtokrésze minden haszonvétellel a túlélőnek marad. Erről a konvent 
függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. 11 milium virg., a. 
d. 1364.  
 
Á.: 1. I. Lajos király 1365. jún. 2. Dl. 96 396. (Vay cs. berkeszi lt. 388.)  

2. Á. 1. > I. Lajos király, 1370. márc. 18. Dl. 96 491. (Uo. 486.) Eltérő névalakjai: 
Zomus, Gywge. 

R.: Vay berkeszi 209. szám. 
 
 
861. 1364. okt. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Wlche-i Pál fia: Pál – Chuz (dict.) János, Horváto. és Dalmácia egykori 
bánja familiárisa – kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében átírja és meg-
erősíti neki és örököseinek a győri káptalan 1359. dec. 16-i jelentését az örökös nélkül 
elhunyt Jakab fia: János Gerezd birtokon levő részének Pál számára történt iktatásáról. D. 
in Wisegrad, 2. die 11 milium virg., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 602. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján nagypecsét körvonalában: communis 

iusticia regni. 
 
 
862. 1364. okt. 22. Tornalja 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt megvallották egyrészről Zeech-i Balázs mester, 
másrészről Derenchen-i Péter, János, Balázs és Kelemen (Rauaz dicti), valamint Fyntha 
fia: Mihály, a sponsus-uk, hogy bár Balázs mester Iseep-i jobbágya: Jakab megölése, javak 
elvétele, emberek megcsonkítása és más jogtalanságok miatt közöttük hosszú per jött létre, 
de fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy a Rauaz-ok és Mihály a 
Balázs mesternek és a hozzá tartozóknak okozott károkért és jogtalanságokért 17 márkát 
fizetnek nekik a Gumur megyei vicecomes és a szolgabírók előtt, mégpedig hatot [1365.] 
jan. 8-án (oct. Strennarum), hatot ápr. 20-án (oct. Passce) és ötöt aug. 1-jén (oct. Jacobi), s 
ha ezt nem tennék, akkor Balázs ellenében marasztalják el őket. D. in villa Tornalya, f. III. 
p. Galli, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 60 303. (Máriássy cs. lt. Vegyes 160.) Papír. Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
863. 1364. okt. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája Trochan-i Tivadar (Teodor) fiait: Andrást és Miklóst, 
valamint a hozzájuk tartozókat, a birtokaikat és jobbágyaikat speciális védelmébe és oltalmába 
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veszi, és ennek végrehajtását Frank fia: Mihály mesterre, Sarus-i várnagyára, Jakab mester 
nádori prothonotarius-ra és Rykolph fia: Lőrinc mesterre bízza, utasítva őket, hogy mostantól 
az ő személyében (vice nostre persone) és hatáskörével védjék meg mindenkitől nevezetteket, 
főleg azok frater-eitől és rokonaitól. D. in Vyssegrad, 2. die 11 milium virg., a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 95 930. (Tivadar cs. trócsányi lt. 7.) Hátlapján pecsét töredékei. 
 
 
864. 1364. okt. 23. Tornalja 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Gumur és Thorna megyei nemesek 
közösségének okt. 14-én (f. II. p. quind. Michaelis) Thornalya falu mellett tartott közgyű-
lésén Cynege (dict.) Miklós fia: Jakab a maga, frater-ei és osztályos generacio-i nevében 
előadta, hogy 33 évvel azelőtt, György ünnepe előtti szombaton (sab. an. Georgii cuius 
prox. 33. preterisset revolucio annualis) az ő Malah nevű birtokán levő Szt. Erzsébet-
egyházat Izsák fiai: János, István, Mihály, György, Pál, Gergely és Adorján kinyitották, és 
az ottani ládáját feltörve az ő és generacio-i kiváltságairól (libertas), birtokairól és birtokrészeiről 
kiadott okleveleit, főleg a Malah-on levő földrészéről – amit az ő apjának: Miklósnak ezen 
János oklevéllel elzálogosított – szólókat az ott elhelyezett más javaival együtt a ládából 
elvitték. Mindehhez bemutatta Miklós néhai nádor (H) 1347. jún. 15-i privilegiális oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXXI. 556. szám). Jakab kérésére és a nádor kérdésére e megyék szolgabírói 
és esküdt ülnökei hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját meg-
érintve, valamint a nemesek egyhangú tanúsítással megerősítették, hogy Izsák fiai megtették, 
amit Jakab elmondott. Erről a nádor függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát 
ki, elfogadva és átírva Miklós nádor mondott oklevelét Jakabnak, frater-einek és 
generacio-inak. D. 10. die congregacionis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 98 296. (Bretzenheim cs. lt.) Függőpecsét és vörös fonata.  
 
 
865. 1364. okt. 23. Szentmária 
Sándor fia: János mester vicecomes és a Lypto megyei négy szolgabíró előtt 
Damyanfolwa-i Mihály fia: György elégtételt adott Márk fia: Péternek, Otth fia: Domokos 
(Bubeek István comes országbíró bírságszedője) famulus-ának, valamint peres ellenfeleinek 
azon bírságok kapcsán, amikben őt Fülöp fia: János és Palugia-i Péter fia: István ellenében 
az országbíró elmarasztalta, ezért az ügyben Péter ezen ura nevében Györgyöt nyugtatta. 
D. aput [!] B. virginem, f. IV. an. Simonis et Jude, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Kubinyi cs. várgede-nyustyai lt. 1. 9. (Df. 259 253.) Hátlapján 5 pecsét nyoma v. 

körvonala. 
R.: Kubínyi F., Száz. 1876. Melléklet. 80. 
 
 
866. 1364. okt. 24. 
[I.] Lajos király (H) 1364. okt. 24-én (f. V. an. Demetrii, a. d. 1364.) kiadott oklevelében 
[megerősítette] 1358. jún. 29-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 690. szám). 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. pag. 9v. 

(Df. 266 606.) 
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Má.: 1. Dl. 236. (NRA. 1857. 50.) (1816. márc. 25-i)  
2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) (1816. máj. 4-i)  
3. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. (Df. 266 606.) (1816. júl. 1-jei)  
4. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (XIX. sz.-i)  

K.: Horváth S., TT. 1902. 49. 
R.: Horváth S., TT. 1904. 361; LTR 56.  
 
 
867. [1364.] okt. 24. 
A vasvári káptalan jelenti Lorand fia: János mester vicecomes-nek és a Vasvár megyei 
szolgabíróknak, hogy levelüknek megfelelően (l. 850. szám) kiküldték tanúságul kórusuk 
klerikusát, Jakabot, akivel Tamás fia: György megyei ember okt. 21-én (f. II. p. Luce) 
Holog birtokon a szomszédok jelenlétében Lőrinc fia: Domokost, a fiát: Miklóst, János fia: 
Mihályt és a hozzájuk tartozókat a jog rendje szerint tilalmazta a mondott birtokrész erő-
szakos elfoglalva tartásától, hasznai és termései elvételétől. D. 4. die prohibicionis 
prenotate, a. d. ut supra. [1364.] 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki lt. Muraközy-elenchus 20. 5. (Df. 282 095.) Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés (….pro magistro Laurencio filio Stephani de Nadasd … 
contra Dominicum filium Laurencii de Marauch…). Solvit-jel. 

 
 
868. 1364. okt. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) az 
anyja, Erzsébet királyné (H) a Waradinum-i Szt. Anna-kolostor apácái nevében bemutatta 
a Boszniában (in Vzura) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1351. jún. 4-i, gyanútól mentes 
nyílt oklevelét [a Byhor megyei] Zeben birtokról, amit a király Erzsébet kérésére a tartal-
mával együtt elfogad, és az apácáknak királyi hatáskörből, mások jogait nem érintve átír és 
örökre megerősít függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., VIII. Kal. Nov., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Miklós zárai, Vgulin spalatói, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzko-i Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 3534. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 13.) Hátlapján középkori és 

újkori kéztől tárgymegjelölések. Hiányos függőpecsét és zöld fonata. 
Má.: Dl. 25 097. (Uo. 41. 18.) Újkori. 
K.: F. IX/3. 387–389; Doc. Rom. Hist. XII. 355–357. (román fordítással) 
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869. 1364. okt. 25.  
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-konvent jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának (tamquam domino eorum), hogy megkapva Bank-i Pál érdekében kiadott oklevelét, 
Bolug (dict.) István nádori emberrel kiküldték kórusuk klerikusát: Jánost, akik okt. 24-én 
(V. f. p. 11 milium virg.) Iwan fia: Lászlót és Kallo-i Simon fia: [lehúzva: Istvánt] Imrét a 
Napkor nevű birtokukon Pál ellenében a nádor elé idézték nov. 18-ra (oct. Martini) a királyi 
jelenlét elé [!] (coram vestra regia presencia [!] comparendi). D. VI. f. p. 11 milium virg., 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 060. (Kállay cs. lt. 1300. 1428.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(Iuan névalakkal), valamint töredékes zárópecsét. 
R.: Kállay 1542. szám. 
 
 
870. 1364. okt. 26. 
[I.] Lajos király 1364. okt. 26-án (in fe. Demetrii, a. d. 1364.) kiadott nyílt oklevelében 
átírta és megerősítette 1359. máj. 3-i nyílt oklevelét. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 9v. (Df. 

283 070.)  
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 226.  
R.: Horváth S., TT. 1904. 362; LTR. 57. 
 
 
871. 1364. okt. 27. 
A Clusmonustra-i Szűz Mária-egyház konventje előtt megjelentek egyrészről Egres-i Balázs 
fia Péter fiai: Miklós, Balázs és Mihály, másrészről Egres-i Simon fiai: Miklós és Lukács, 
és Péter fiai megvallották, hogy a Thorda megyei Egres, Buch és Hindal birtokokon levő 
örökjogú részeikből ki kell adják leánytestvérük: Margit nemes asszony leánynegyedét 
Simon fiainak, ezért ennek fejében Hindal birtokon egy keletre fekvő földrészt minden 
tartozékával (szántóföldek, kaszálók, rétek, vizek, erdők, berkek) Simon fiainak és örököseiknek 
adtak, szavatosság vállalásával, nem érintve más jogát. Erről a konvent függőpecsétjével 
megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in vig. Symonis et Jude, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 28 352. (KKOL. Cista comitatuum. Torda. E. 10.) Függőpecsétre utaló bevágások. 

Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kortárs kéztől feljegyzések. Ez utóbbiak 
kivonata: Sumbur-i János fia: Mihály tiltakozik amiatt, hogy amikor frater-ével: Miklós 
mesterrel megosztozott a ménesükön, Miklós nem adott neki egyenlő részt 18 ménesbeli 
kancából, négy (4 és 5 éves) csődörből és egyéb lovakból, ezért ezek eladásától tilal-
mazta Miklóst, míg egyenlő osztályt nem tartanak. Továbbá (Item) Mihály osztályt 
akar frater patruelis-ével: Dragh-i Jakabbal, mert bár birtokaikon megosztoztak, de 
apáik telkén (curia) nem, ezért ha ezen Miklós mester a telket elfoglalja magának, őt 
tilalmazza. Továbbá Mihály tiltakozik, hogy a Sumbur-on levő birtokrészén ezen Miklós 
mester nagy pusztításokat okozott, az ő joga sérelmére. Továbbá Mihály távollétében 
frater-e: Miklós mester elfoglalta az Almas folyón levő malmot (amit Mihály közösen 
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akart Miklóssal kijavítani), saját költségén és munkájával megjavította, ezért Mihály 
tilalmazza, nehogy őt e malomban résztelenné tegye. 

Á.: Kolozsmonostori konvent, 1782. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 357–359. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 337. és 338. szám. 
 
 
872. 1364. okt. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Somos-i János fiai: Péter és Pál mesterek a maguk és fivéreik (frater uterinus): László és 
János nevében bemutatták [I.] Károly király (H) 1317. okt. 21-én, első pecsétjével (priori 
suo sigillo) kiadott két nyílt oklevelét a Sydopataka nevű birtokuk kiváltságairól (libertas) 
és jogairól (l. Anjou-oklt. IV. 601. és 602. szám), kérve, hogy ezeket érvényesnek elfogadva 
nekik és örököseiknek erősítse meg. Bár Károly király az első pecsétje alatt kiadott valamennyi 
oklevelét és privilégiumát ésszerű okokból visszavonta és érvénytelenítette, de Sumus-i 
János fiai hű szolgálataiért és kérésére Lajos ezen okleveleket szó szerint átírja az azokban 
foglalt kegyekkel, kiváltságokkal és jogokkal együtt, a mondott visszavonás ellenére is, és 
királyi kegyességből (liberalitatis clemencia) nekik és örököseiknek újra kibocsátja és 
megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós eszter-
gomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. 
Kal. Nov., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 
spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, 
László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, 
Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini 
és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István 
comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, 
János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 1901. (NRA. 1534. 25.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét zöld fonata. 
K.: F. IX/3. 392–394. 
 
 
873. 1364. okt. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) az 
anyja, Erzsébet királyné (H) a Varadinum-i Szt. Anna-kolostor apácái nevében bemutatta a 
Boszniában (in Vzura) ellopott nagypecsétjével ellátott, 1351. jún. 2-i, gyanútól mentes 
nyílt oklevelét [a Pispuky területén levő] szőlőről és [a Warad városbeli Velenceiek utcáján 
(in vyko [!] de Venecia), a Cris folyón levő] malomról. A király Erzsébet kérésére ezt a 
tartalmával együtt elfogadja, és királyi hatáskörből, más jogát nem érintve az apácáknak 
átírja és örökre megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., V. Kal. Nov., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatoi, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
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vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5172. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 59. 15.) Hátlapján középkori 

(Pyspyky névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Hiányos függőpecsét és 
zöld-vörös fonata. 

Má.: Dl. 25 113. (Uo. 41. 20.) Újkori. 
 
 
874. 1364. okt. 28. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Hermann 
és Jakab, Brassou-i esküdt polgárok a maguk és az ottani királyi polgárok és hospesek 
nevében bemutatták titkospecsétjével ellátott, gyanútól mentes nyílt oklevelét a Brassou 
városban tartandó sokadalom engedélyéről (l. 454. szám). A király a kérésükre nekik és 
leszármazottaiknak ezt annak tartalmával együtt királyi hatáskörrel elfogadja, átírja és 
örökre megerősíti függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., V. Kal. Nov., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai püspök, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnok-
mester, Zech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor 
Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi 
lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Brassó város lt. Privilegia et instrumenta publica 4. A. (Df. 246 807.) Hátlapján újkori 

kéztől tárgymegjelölés. Hiányos függőpecsét és fonata. 
K.: F. IX/3. 430–434; Denşusianu I/2. 90–92; ZW. II. 219–220; Doc. Rom. Hist. XII. 361–

363. (román fordítással) 
R.: Wenzel G., MTT. 4 (1857) 146; Erdélyi Okm. IV. 339. szám. 
 
 
875. 1364. okt. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Lukács 
litteratus, Bubek István comes országbíró notarius-a kérésére függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében átírja és megerősíti más jogának sérelme nélkül a váradi 
konvent 1360. szept. 15-i jelentését és saját, szintén 1360. évi oklevelét bizonyos Tolna 
megyei birtokok adományozásáról és iktatásáról. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., V. Kal. Nov., uralkodása 
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23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter 
nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, 
Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós 
Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, 
Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek 
mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. 21. (Df. 254 795.) Erősen foltos, fakult, 

gyűrött. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. 
 
 
876. 1364. okt. 28. 
[I.] Lajos király (H) 1364. okt. 28-i (in fe. Simonis et Jude, a. d. 1364.) nyílt oklevelében a Zenth-
marton városbeli polgárokat és hospeseket kivette a Zklabonya várnak fizetendő vám alól. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča. Turóci registrum. pag. 5v. (Df. 283 070.)  
Má.: 1. Turóc m., 1787. jan. 15. Dl. 163. (NRA. 1838. 104.) 

2. Dl. 193. (Jes. Thurocz. 2. 252.) XVIII. századi. 
K.: Horváth S., TT. 1902. 211.  
R.: F. IX/3. 435; Horváth S., TT. 1904. 362; LTR. 57. 
 
 
877. 1364. okt. 28. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja Kusal-i 
Jakch mester kérésére és oklevél-bemutatása alapján az uralkodó ép és gyanútól mentes, 
1361. febr. 2-i nagypecsétes nyílt oklevelét átírja privilegiális oklevelében, amit kápolna-
ispánsága címén használt függő királyi pecséttel (regio sigillo quo pretextu honoris nostri 
scilicet comitatus capelle regie utimur pendenti) lát el. D. in Vissegrad, 3. die Demetrii, 
a. d. 1364. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Wesselényi cs. görcsöni lt. 22. 17. (Df. 254 796.) Foltos. Függőpecsét fonata. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 363–364. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 341. szám.  
 
 
878. 1364. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy az egyrészről Ezen-i Tamás 
fiai: Simon, László és Imre, másrészről Tarkan-i Donch fia: László között [1363.] okt. 29-én 
(2. die Symonis et Jude) Cassa-n létrejött perben (mivel László megölte Jánost, Tamás fiai 
fivérét) a felek, rokonaik és famulus-aik között [1364.] jan. 13-ig (oct. Epiph. d.) speciális 
békét (treuga) rendelt el nyílt oklevelével, úgy, hogy ha a felek addig nem tudnak meg-
egyezni, akkor László, aki korábban Magyaro.-ról (H) megszökött, késlekedés nélkül térjen 
vissza, és időközben a felek egymásnak,  rokonaiknak v. famulus-aiknak semmilyen 
sérelmet v. jogtalanságot nem okozhatnak sem személyekben, sem javakban, s ha valamelyik 
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fél e békét nem őrzi meg így, speciális királyi békét sért meg és von vissza. A per királyi 
írásos parancsból a nádor más oklevele szerint febr. 9-re (oct. Purif. B. virg.) lett halasztva, 
mikor is megjelentek előtte egyrészről Tamás fiai: Simon és László a maguk és fivérük: 
Imre nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével, ue. Tamás fia János fia: László és e 
János leánya nevében pedig ügyvédvalló levél nélkül (akik terhét és büntetését magukra 
vállalták, ha az alábbi megegyezést nem tartanák be), másrészről Tarkan-i Donch fia: László 
és annak fia: Márton a maguk, valamint László többi fiai: János, Benedek és László nevében 
ügyvédvalló levéllel (az előbbivel azonos vállalással), és megvallották, hogy Tamás fia: János 
megölése ügyében István nyitrai püspök, a szent teológia mestere, Bubeek István comes 
országbíró, Hedrehwar-i Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómester (magnifici), Scepus-i 
Jakab mester nádori és Chernel fia: István mester országbírói prothonotarius, Debrev-i 
Miklós mester és az ország számos más procer-e elrendezésével így egyeztek meg: Donch 
fia: László és a fia: Márton a Zemlen megyei, Tyza és Budrugh folyó közötti Laccha nevű 
birtokukat minden haszonvétellel és teljes joggal régi határai alatt kárpótlásul Ezen-i Tamás 
fiainak: Simonnak, Lászlónak és Imrének, valamint Tamás fia János fiának: Lászlónak és 
leányának adták örök birtoklásra, úgy, hogy mivel Laccha birtok eleddig erdőt, bozótosokat 
(rubeta), a Tycia folyót és halászóvizeket birtokolt közösen, határelkülönítés nélkül bizonyos 
frater-eik és más emberek birtokaival, ezért Fultarkan-i Máté (Mathius) fia: László v. 
Agolch-i Gergely fiai: Demeter v. Dénes litteratus v. Kapunya-i Kapunyas (dict.) Miklós v. 
Chornauada-i István v. Butka-i Miklós fia: Pál nádori ember (a felperes Tamás fiai és János 
fia részére), ill. Rozgon-i László v. Bata-i Miklós fia: László v. Checher-i Domokos fia: 
János v. Imbreg-i András fiai: Dénes v. László v. Dobza-i Miklós fia: Domokos v. 
Abahaza-i János fia: Péter v. Tolchuatou-i Langueus (László és fia: Márton alperesek részére) 
nádori ember Péter testvér Lelez-i préposttal v. annak távollétében mindkét fél részére 
tanúságul adandó emberével (a prépostot a nádor kérte a megjelenésre v. embere kiküldésére) 
ápr. 24-én (in fe. Georgii) és más alkalmas napokon a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében menjenek Laccha birtokra és a mondott, közös használatú helyekre, ezeket 
járják be, és megtekintve ezek mennyiségét, minőségét, hasznát és értékét, amennyi 
Laccha birtokhoz mindezekből tartozik, annyit iktassanak örökre, határokkal elkülönítve 
(nem érintve a szomszédos birtokok jogait) Tamás fiainak, János fiának és leányának  
Donch fia: László és a fiai: Márton, János, Benedek és László részéről; ápr. 27-én (4. die) 
László és Márton vezessék Jánost, Benedeket és Lászlót a Lelez-i konvent elé, hogy mind-
ezt megvallják és megerősítsék, s ha ezt László ezen fiai kiskorúsága (propter eorum 
inperfectam etatem) miatt nem tudják megtenni, akkor azok törvényes kora eljöttével, Tamás 
fiai, János fia és leánya (a Lelez-i konvent tanúsága jelenlétében előadott) kérésére kell 
őket a konvent elé vezetni ez ügyben; László és Márton fizessenek Tamás fiainak, János 
fiának és leányának 70 forintot (nem érintve a 9. és 10. részt – salvis nona et decima 
partibus –) ápr. 27-én (4. die Georgii) a Lelez-i konvent előtt, s ha ezt akkor nem tennék, 
akkor Abraam nevű Zaboulch megyei birtokukat régi határai alatt zálog címén adják át 
Tamás fiainak, János fiának és leányának, míg tőlük azt László és fiai ezen összegért ki 
nem váltják; a felperesek János megölése miatt minden érintettel szemben szavatolják 
Donch fia: Lászlót, annak fiait és leszármazottaikat, ők pedig a felpereseket és örököseiket 
Laccha birtok miatt bárkivel, főleg Agaar-i Péter fiaival: Istvánnal és Lőrinccel szemben; 
ha valamelyik fél mindezt nem teljesíti, hatalombajban való elbukásban (succubitus duelli 
facti potencialis) marasztalják el a másik féllel szemben, ahogy minderre magukat és képviselt-
jeiket ügyvédvalló levéllel (v. anélkül a vállalt bírság alatt) kötelezték; László és Márton 
Laccha birtokot ápr. 24-én minden haszonvétellel, rombolás nélkül kell iktassák a felpere-
seknek; Tamás fiai ápr. 27-én vezessék a Lelez-i konvent elé János fiát és leányát, hogy 
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velük mindezt megvallassák, s ha ezt nem tudnák megtenni, akkor felnőttkoruk (adulta 
hora) elérkeztével, László és Márton esetleges kérésére kell őket a konvent elé állítani ez 
ügyben, a mondott büntetés terhe alatt; a felek a konvent jelentését minderről máj. 1-jére 
(oct. Georgii) viszik el a nádornak. Akkor megjelentek színe előtt egyrészről Donch fia: 
László, a fia: Márton és Péter fia: Lőrinc, másrészről Tamás fiai, és bár a Lelez-i konvent 
oklevelének bemutatásával kinyilvánították, hogy László, Márton és Péter fiai Laccha birtokot 
az oklevélben szereplő határok alatt Tamás fiainak, János fiának: Lászlónak és János leányának 
iktatták, de Tamás fiai e határokkal nem voltak megelégedve, ezért László, Márton és Lőrinc a 
maguk, távollevő frater-eik és azok fiai nevében (akik terhét magukra vették a fentebbi 
büntetés alatt) vállalták, hogy Laccha birtokot az alábbi határokkal adják majd át az alpere-
seknek, hatalombajban való elbukás büntetésével, ha másként tennének. Laccha birtok ezen 
határai a felek elmondása szerint: fűzfa Cheke birtok szomszédságában; nagy rét; wlgo 
Ereztuen (dict.) erdő egy domb alatt, aminél 2 földjelet kell emelni, amik Cheyke és 
Laccha birtokokat különítik el; a Laccha-ról nyugat felé tartó út egy másik, észak felé tartó 
útig; Berch; Gerus faluba vezető út; wlgariter Tyuissesmezde nevű tövises hely; ezen 
Mezde-n át egy hold föld hosszúság; szántóföldek, cserjések és tölgyfák; körtefák, ahol 3 
határjelet kell emelni, amik Laccha, Cheyke és Semyen birtokokat különítik el, ahol Laccha 
elhagyja Cheyke-t és Geres birtokkal tart határt; [szántó]földek végénél cserjések között 
régi határjel; a Laccha faluból Geres faluba tartó út; Berch; füves út a Karachazeg nevű 
helyig, egy [másik útig] és a Haraztus nevű helyig; Rakatyeser (dict.) mocsaras hely; 
[Veth]homoka nevű hegy; út; [ezen hegy] vége; hegyek; Feuldgath nevű hely; ezen hegyek; 
rét; Er (dict.) mocsaras hely; nagy csonk; Kenderfeulde nevű szántóföldek; út; rét; 
Sarnyapathaka (dict.) Er a Laccha faluból Damuch faluba vezető útig, erdőkig és egy Gath 
nevű átkelőig (transitus); út a Mohnyamezeye nevű mezőig, amit teljesen Laccha falunak 
hagynak. Az erdők, halászóvizek és a Tycia folyó ügyében a nádor kötelezvénylevelének megfe-
lelően a felek a mondott nemesek döntésének vetették alá magukat. Tamás fiai és János fia: 
László a Tarkan-i és Beel-i nemesek Perbenyk, Cheyke és más falvakban lakó jobbágyainak a 
saját használatú erdejükhöz fa szállítására és más szükségesek megszerzésére Laccha birtokon 
át (ami Tamás fiaihoz és János fiához és leányához került) szabad utat v. átkelést kell adjanak. 
Mivel Laccha birtok határjelei emeléséhez szükséges volt kiküldeni a nádori embereket és 
a Lelez-i konvent tanúságait mindkét fél részére, ezért a nádor írásban kérte a konventet, 
hogy küldjék ki tanúságaikat, akik jelenlétében júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Donch 
fia: László, a fia: Márton és Lőrinc fia: Péter engedjék Laccha birtok határjeleit Tamás 
fiainak, János fiának és leányának elhelyezni és felemelni, a mondott büntetés terhe alatt, 
majd a konvent okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést. Akkor egyrészről Donch fia: 
László, másrészről Máté (Mathyus) fia: László (Tamás fiai: Simon, László és Imre nevé-
ben a konvent ügyvédvalló levelével) bemutatták a nádornak a konvent jelentését (l. 574. 

szám). Mivel eszerint Laccha birtok határjeleit a szomszédok és a felek jelenlétében a nádori 
és konventi emberek ellentmondó nélkül felemelték, és a nádor kérdésére a felek sem ennek, 
sem a teljes megegyezésnek nem mondtak ellent, ezért a nádor Laccha birtokot a konvent 
levelében leírt határok alatt Tamás fiainak, János fiának és leányának hagyja örök birtoklásra, a 
felek közötti megegyezést változatlanul érvényben hagyva. Erről függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 24. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 339. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 58.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés 

(Tharkan névalakkal). Függőpecsét zöld fonata. 
K.: Z. III. 257–270. 
 



431 

879. 1364. okt. 29. 
A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Mara nemes asszony, a Kamaria melletti 
Bertalan fia Miklós leánya, János fia Hoppe felesége, másrészről Orbán fia Gergely fiai: 
Domokos és János, és Mara megvallotta, hogy együttérezve Gergely fiai szegénységével, már 
elhunyt fivére (frater uterinus): András lelke üdvéért azon birtokrészt, ami Gergely fiaitól 
jutott Andráshoz, aki a káptalan oklevelével azt Mara-nak adta, Gergely fiainak minden 
haszonvétellel visszaadta örök birtoklásra, minden joggal és tulajdonnal, az arról szóló 
okleveleit pedig érvénytelenítette, nehogy e birtokrész megtartása miatt András lelke hátrányt 
és kárt szenvedjen el. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. 2. 
die Symonis et Jude, a. d. 1364. Arenga. 
 
E.: Dl. 100 097. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Kamarja 4. 9. 380.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét és vörös-sárga fonata. 
 
 
880. 1364. okt. 30. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) kinyilvánítja, 
hogy mivel a Gyosgewr királyi vár és falu melletti Krisztus Teste-kolostorban élő pálos 
rendi remete testvérek Chenik nevű birtokán levő, halászóhelynek alkalmas, a királynak 
hasznos és tetsző földrészét a testvérektől elvette, viszonzásul v. cserébe a Zyluaseley nevű 
királyi földet, ami észak felől e kolostor, dél felől a Zyluasberuk (dict.) berek (rubetum), 
nyugat felől a Zynwa folyó, kelet felől pedig a Gyosgewr falvi népek szőlői között fekszik, 
minden haszonvétellel és terméssel e kolostornak és az ottani remetéknek adományozza 
örök birtoklásra. Erről függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1364., III. Kal. Nov., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Vilmos pécsi, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály egri, István zágrábi püspök, Szlavónia 
(regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai püspök, 
Demeter szerémi electus confirmatus, István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál 
királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester 
pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5350. (Acta Paulinorum. Diósgyőr 3. 4.) Függőpecsétre utaló bevágások és 

plicatura. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, későközépkori kéztől: hec littera 
pallam [!] sepe non producetur sed sit in secreto reposita. 

R.: Bándi Zs., BLÉ 5 (1985) 562. 
 
 
881. 1364. okt. 30. 
[I.] Lajos király 1364. okt. 30-án (III. Kal. Nov.) átírja és megerősíti 1363. júl. 8-i okleveleit 
(l. Anjou-oklt. XLVII. 97. és 298. szám). 
 



432 

R.: HOkl. 269; Wass 133. szám; Erdélyi Okm. IV. 342. szám. (Egykori E.-je alapján: 
Wass cs. lt. VIII. 16.) 

 
 
882. 1[3]64. okt. 31. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Suluk (dict.) János (Pousa fiai: Balázs, István és Miklós mesterek, 
valamint Zeer-i László fiai: János és Pál nevében az aradi káptalan ügyvédvalló levelével) 
okt. 6-tól (oct. Mychaelis) 25 napig állt színe előtt az Arad megyei Chalya-i Chulak (dict.) 
Demeter özvegye ellenében Tofaya birtok iktatásának tilalmazása ügyében, de a nemes 
asszony nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró őt bírságban 
marasztalja el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 26. die termini 
prenotati, a. d. 1[3]64. 
 
E.: Dl. 91 709. (Festetics cs. lt. Arad. 33. B.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint László is Pousa fia; Chuluk névalak) és zárópecsét töredékei. Solvit-jel. 
 
 
883. 1364. okt. 31. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja előtt megjelent egyrészről Gunther fia: Jordan, 
Podolyn-i soltész, másrészről Detric fia: Jakab, Zanduch-i polgár, és Jordan megvallotta, 
hogy Podolyn-i soltészságát az ottani telekkel (curia), házakkal, épületekkel és minden 
tartozékkal eladta 800 jó forintért Jakabnak, aki a Zanduch-on levő telkét minden haszon-
vétellel Jordan-nak adta. A felek vállalták, hogy ezen adásvételt örökre megőrzik és egymást 
ennek kapcsán szavatolják. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. 
D. in vig. OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Levoča. Pobočka Stará L’ubovňa. Podolin város lt. Podolin város tanácsa 21. (Df. 

258 837.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. 
K.: Weber S., TT. 1892. 61. 
  
 
884. [1364.] okt. 31. Avignon 
[V. Orbán pápa] a pécsi egyház kanonokságát és prebendáját (amiket a pápa által a meg-
üresedett szerémi egyházba előléptetett Demeter szerémi electus bír, de annak felszentelésével 
ezek rövidesen megüresednek) Jakab [fia:] Domokos váradi egyházmegyei papnak rezer-
válja a kanonoki joggal és minden bevétellel, intve a pécsi püspököt és káptalant, hogy 
ezekről ne rendelkezzenek. Mindez érvényes a pécsi egyház statutumai és szokásai ellenére 
is. D. Avinione, II. Kal. Nov., pápasága 2. évében. [1364.] Utasítja a veszprémi és a nyitrai 
püspököt, hogy az üresedés esetén Domokost fogadtassák kanonokká a pécsi egyházban, 
biztosítsanak neki stallumot a kórusban és helyet a káptalanban, a kanonokságot és 
prebendát adják át neki minden joggal és tartozékkal, vezessék be ezek tulajdonába és 
jövedelmeibe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 429v-430r. (Df. 289 767.) 
R.: V. Orbán, LC. 12472. szám.  
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885. 1364. nov. 1. 
A pozsonyi káptalan előtt Vata-i Balasei fia: Jakab – Sebus testvére: Zenthgyurgh-i Péter 
mester özvegye és fiai: Tamás, János és Péter mesterek képviselője a káptalan ügyvédvalló 
levelével – megvallotta, hogy egykor Verkenye-i Lőrinc fiai: Márton és András a 
Verkenye-n levő birtokrészüket szükségtől kényszerítve Péter mesternek és fiainak 16 
márka dénárért (minden márkát 10 pensa-val számolva) a káptalan oklevelével elzálogosították, 
majd Péter mester elhunytával Lőrinc fiai e birtokrészüket a nemes asszonytól és Péter 
fiaitól (akik jogába került a zálog címén) ki akarták váltani. Azonban Péter özvegye és fiai 
a mondott oklevelet (amivel a birtokrészt Péter, majd ezáltal ők is birtokolták) Lőrinc fiainak 
nem tudták visszaadni, miként jog szerint tartoztak volna, állítván, hogy az oklevél elveszett 
(ab ipsis deperditas casualiter et alienatas). De miután megkapott egy bizonyos pénzösszeget 
(mivel a pontos összegről, amennyiért a birtokrész Péternek elzálogosításra került, a feleknek 
nem volt tudomása [!]), Jakab képviselői hatáskörrel Lőrinc fiait és örököseiket az ügyben 
nyugtatta, és ha az asszony v. fiai a mondott birtokrészt érintő ezen v. egyéb  oklevelet 
csalárdul megtartottak volna Lőrincék ellenében, és ezeket ők v. mások bárhol napvilágra 
hoznák, azok érvénytelenek legyenek. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: AM. Bratislava. Pozsony város tanácsa 205. (Df. 238 825.) Függőpecsét és hártyaszalagja. 
 
 
886. 1364. nov. 1. Vasvár 
István, a vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház prépostja előtt Márton őrkanonok kérte, 
hogy mivel a Szt. Mihály-egyház a városon kívül, egy hegyen (mons seu promontorium) 
van, és az esős és havas időben nehéz az út fel- és lefelé, sokan az istentiszteletek meghall-
gatására és adományosztásra (elemosina) a domonkos rendi Szt. Kereszt-kolostorhoz mennek 
az ünnep- és vasárnapokon, ami a város közepén van, és emiatt a Szt. Mihály-egyház a 
zsolozsmák (hora canonica) és az istentiszteletek elvégzéséhez szűkölködik a világításban 
(luminibus) és gyertyákban, ezért kérte, hogy a prépost gondoskodjon ez ügyben a Szt. 
Mihály-egyházról. A kérésre, valamint a saját és préposti elődei és utódai üdvéért István 
préposti hatáskörrel, kiközösítés büntetése alatt elrendeli, hogy a vasvári főesperesség (sub 
maiori archidiaconatu nostro in districtu Castriferrei) összes papja (sacerdotes et rectores 
ecclesiarum) jelen oklevél kiadásától minden évben azokat a gyertyákat, amiket eddig és 
ezután a mindenkori prépostnak kell(ett) adniuk Húsvét idején és a prépost szokás szerint 
(more consueto) nov. 8-án (oct. OO. SS.) tartani szokott gyűlésén (convocatio), inkább a 
Szt. Mihály-egyháznak és a mindenkori őrkanonokának adják a fentiek elvégzése érdekében. 
Erről privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Castroferreo, loco nostro kathedrali, in fe. OO. 
SS., a. d. 1364. Arenga. 
 
E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani lt. Vasvári kápt. mlt. 

3. 6. (Df. 279 105.) Foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre 
utaló plicatura, rajta középkori kéztől: quod cuncti sacerdotes in toto fere viginti 
septem ecclesiarum rectores sub archidiaconatu. 

Á.: az 1004. számú oklevélben. 
K.: Házi J., Vasi Szle. 1969. 137–138. 
R.: Kóta 133. szám. 
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887. 1364. nov. 3. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje György Vgachazaaz-i, Nagy 
(Magnus) Balázs Kiralhaza-i és Fodo fia: János Ordo-i bírók (iudices) ~ falunagyok 
(villici) kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevélben átírja Erzsébet 
királyné (H) 1357. dec. 28-i oklevelét. D. 3. die OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 70 645. (Perényi cs. lt. 56.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-

pecsétre utaló plicatura. 
R.: Perényi 107. szám. 
 
 
888. [1364.] nov. 3. Avignon 
[V.] Orbán pápa Erzsébet királyné (U) kérésére Hotuan-i Bissouis (dict.) András comes 
fia: Tamás veszprémi egyházmegyei klerikusnak a veszprémi egyházmegyei fehérvári 
(Alba regalis) Boldogságos Mária-egyház prépostja és káptalanja adományozásához tartozó 
javadalmat rezervál, aminek éves bevétele nem haladja meg lélekgondozás esetén a 25 
ezüstmárkát. A bevezetéssel többek között a szerémi püspököt bízza meg. D. Avenione, 
III. Non. Nov., pápasága 2. évében. [1364.]  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. Vol. 157. fol. 19r. (Df. 289 757.) 
R.: V. Orbán, LC. 10029. szám. (ASV. Reg. Vat. Vol. 251. fol. 63r. alapján.)  
 
 
889. 1364. nov. 4. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje tudatja, hogy az egyrészről Merey-i István fia: 
János, másrészről Tholkefeu-i Simon fia: Pál közötti, a konvent korábbi kötelezvénylevelének 
megfelelően nov. 1-jén (in fe. OO. SS.) Merey faluban történő fogottbírói döntés meg-
tekintésére és meghallgatására kiküldték kórusuk klerikusait: Miklóst és Jánost, akik vissza-
térve elmondták, hogy a mondott napon és helyen egyrészről Pál, másrészről István fia: 
János és fivére: Péter elővezették fogott bíróikat (Elye-i László fiait: János és László mes-
tereket, Beke fia: Kozmát, Pál fia: Miklóst, Vizlou-i Aren-t, Kouachy-i Istvánt, Zomoion-i 
István fia: Jánost, és más nemeseket), akik a feleket meghallgatva úgy döntöttek, hogy ha 
Pál Mere-ről v. más birtokokról okleveleket mutatna be bármely bíró és jogszolgáltató előtt 
István fiai, ue. István fia Jakab fiai: Miklós és örököseik ellenében, akkor azok érvénytelenek 
legyenek (kivéve a Tholkefeu birtokot érintőeket), és Pált hatalombajban való elbukásban 
(succubitus duelli facti potencialis) marasztalják el. Viszonzásul István fiai és Jakab fiai a 
konvent korábbi egyezséglevelének megfelelően Pált és örököseit Tholkefeu birtok tulaj-
donában őrizzék és védjék meg, annak ügyében szavatolják. D. 4. die arbitrii memorati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 49 280. (Mérey cs. lt. 61.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések, 

valamint pecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 24 (1993) 8. és 29 (1998) 31. 
 
 
890. 1364. nov. 5. 
A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről prépostjuk: Fülöp – Lorand néhai vajda fia: 
László mester dobokai főesperes, a káptalan kanonoka nevében az erdélyi (Albensis 
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Transsilvane) káptalan ügyvédvalló levelével –, másrészről Buthka-i Miklós fia: Pál 
(Buthka-i ue. Miklós fia: Miklós, valamint a saját fiai: István és János nevében a Lelez-i 
konvent ügyvédvalló levelével), és a prépost elmondta, hogy a Thicia folyó melletti Dada, 
Kylye, Gardunzyg, Bagath és Kethdubkyuzy nevű Zaboch megyei birtokokat néhai Pál bán 
fiai a Duna ezen részén (ex ista parte Danobii) levő birtokaikból átadták leánynegyedként 
testvérüknek (soror): Klárának, ezen László mester anyjának, és bár e birtokok Klárától és 
ebből következően László mestertől és fivéreitől elidegenítésre kerültek (alienate), mivel 
ezeket Pál fia: István az elfoglalóiktól (detentor) vissza akarja szerezni, ezért László 
főesperes (fivérének fia: Lorand nevében, akinek terhét és bírságát magára vette) [vállalta], 
hogy ha István e birtokokat vissza tudja szerezni, akkor azok egyik fele bírói eljárás nélkül 
László mesternek és Lorandnak, másik fele Pál mesternek, a fiainak, Miklósnak és örökö-
seiknek jusson. László mester és Lorand e birtokfelekről végrendelkezhetnek (legare), de 
ha eladnák őket, ezt csak Pálnak, Miklósnak és örököseiknek tehetik meg, kizárva a természet-
beni fizetést (omni estimacione regni exclusa). Ha Klára ezen fivérei e birtokok felét László 
mesternek és Lorandnak nem adnák át, akkor ezek teljesen Lászlónak és Lorandnak jussanak, 
akik ezen ügy lezárásáig senkivel sem egyezkedhetnek semmilyen szín alatt, azon okleveleiket 
pedig, amikkel a bán fiai e birtokokat László mester anyjának adták, szükség esetén eredetiben 
v. átiratban át kell adják. D. f. III. p. OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 66 817. (Dessewffy cs. margonyai lt. 35.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 343. szám. 
 
 
891. 1364. nov. 5. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről a bencés rendi Pál testvér – Siffrid apát és a pannonhalmi (Sacer mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor konventje nevében azok ügyvédvalló levelével –, másrészről Meger-i 
Variw ~ Varyw (dict.) Benedek (a maga és fiai: András és Miklós nevében a győri káptalan 
ügyvédvalló levelével), és elmondták, hogy az apát és a konvent mint felperesek, ill. Benedek 
és fiai mint alperesek közt Bubeek István comes országbíró előtt per jött létre arról, hogy 
Benedek és fiai az apát és a konvent Zentleurench nevű birtoka területén fekvő szőlőrészükből 
a hegyvámot v. földbért (ius montanum seu terragium) és a tizedet, amik az apátnak, a 
konventnek és a monostornak járnak, számos éve nem fizették meg, továbbá e szőlő mellett 
fekvő szántóföld-rész és egy kaszáló ügyében is hosszasan pereskedtek, és az országbíró döntése 
alapján a királyi ember a veszprémi káptalan tanúsága jelenlétében, fogott bírókkal együtt 
mindezeket 2 holdnyira becsülte. Végül a felek István nyitrai püspök, a szent teológia mestere 
és más fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy Benedek a maga és fiai 
nevében a földbér és tizedek vakmerő megtartása (detencio) és azon büntetés miatt, ami őket 
mindezek meg nem fizetése miatt sújthatná, e szőlőrészt, szántóföld-részt és kaszálót minden 
haszonvétellel, terméssel és tartozékkal átadta örök birtoklásra az apátnak, konventjének és a 
monostornak a királyi és káptalani emberek által végzett becslésnek megfelelően, ezeket 
Zentleurench birtokhoz csatolva. A felek [1365.] szept. 22-én (quind. Nat. virg. glor.) 
Zentleurench birtokra mennek, azt – a király által az apátnak és konventjének birtokok bejárásához 
és határjelek emeléséhez 1 évre kibocsátott általános oklevele erejével az abban megnevezett 
egyik – királyi emberrel a győri káptalan tanúsága jelenlétében Benedek és fiai szintén 
Zenthleurynch nevű birtoka felől bejárják, a két birtokot elkülönítő határjeleket felújítják, v. a 
szükséges helyeken a lerontottak (abolitas) helyett teljesen újakat emelnek, és mindkét félnek a 
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maga birtokát békés birtoklásra hagyják, további bírói eljárás nélkül. Az egymásnak eddig 
okozott károktól kölcsönösen eltekintenek, okleveleiket érvénytelenítik. Ha a felek valamelyike 
ezen megegyezést megsértené v. visszavonná, a per kezdete előtt a bíró része nélküli 50 márkát 
fizessen. Erről Vilmos kápolnaispánsága királyi függőpecsétjével (sigilli regii quo pretextu 
honoris comitatus capelle predicte utimur appensione) ellátott oklevelet bocsát ki. D. in 
Wyssegrad, in fe. Emerici, a. d. 1364. 
 
E.: 1. BFL. Konventi lt. Capsarium 490. 10. K. (Df. 207 288.) Hátlapján középkori kéztől 

tárgymegjelölés (Megyer és Zenthlewrencz névalakokkal). Függőpecsét fonata. 
2. Uo. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata. Eltérő név-
alakjai: Waryw, Syffrid. 

K.: P. II. 501–502. 
 
 
892. 1364. nov. 5. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja azonos 
tartalmú nyílt oklevele Varyw (dict.) Benedeknek és fiainak, kápolnaispánsága királyi 
pecsétjével ellátva (sigilli regii quo pretextu honoris comitatus capelle predicte utimur 
apposicione). D. in Wyssegrad, in fe. Emerici, a. d. 1364. 
 
E.: BFL. Konventi lt. Capsarium 490. 10. K. (Df. 207 288.)  
 
 
893. 1364. nov. 6. Buda 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy Kont Miklós nádor (H), többek között a kunok bírája 
(iudex inter cetera Comanorum nostrorum) Erestuen-i Miklós fia: Péter mester országbírói 
notarius érdekében előadott kérésére, valamint Péter szolgálataiért, amiket a királyi kúriában 
pereskedő országlakosok hasznára és a királyi honor érdekében teljesített, Péter feleségét: Klára 
nemes asszonyt, a Simig megyei Feyreghaz-i Pál fia: a férfiörökösök nélkül elhunyt András 
leányát az apja Feyreghaz-on és másutt levő birtokaiban, birtokrészeiben, jogaiban, hasznaiban 
és javaiban királyi teljhatalmánál fogva és speciális kegyből törvényes örökössé és leszármazottá 
teszi, úgy, hogy Klára, a gyermekei (pueri) és örökösei mindezek tulajdonjogába mint András 
fiai v. férfiörökösei származhatnak le (succedere), institucione seu consuetudine regni nostri, 
que huic gracie nostre repugnare videretur, prorsus non obstante. András többi leányának a 
jogaikat az ország régi szokása szerint kell kiadni. D. Bude, f. IV. an. Martini, a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 41 603. (Múz. Ta. Jankovich.) Előlapja alján vörös viaszú kis pecsét körvonalában: 

litteratoria insinuacio ipsius Nicolai palatini. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 
Má.: Ue. jelzet alatt, XX. századi. 
K.: F. IX/7. 524–525. 
 
 
894. 1364. nov. 6. Kálló 
Peder-i György mester, Kunth Miklós nádor (H) bírságszedője Kallo-i László fiai: Ubul és 
Mihály mesterek kérésére elengedi nekik azokat a bírságaikat (birsagia), amikben Zathmar 
és Zaboch megyében bárki ellenében a nádor (dominus noster) közgyűlésén, v. a nádor 
jelenléte előtt a kúriában elmarasztaltattak, nem érintve azonban a peres ellenfél részét. D. 
in dicta Kallo, 2. die Emerici, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 52 062. (Kállay cs. lt. 1300. 1413.) Papír. Hátlapján töredékes pecsét nyoma. 
R.: Kállay 1544. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 364. 
 
 
895. 1364. nov. 6. Kálló 
Peder-i György mester, Kunth Miklós nádor (H) bírságszedője igazolja, hogy amikor Kallo 
birtokon volt a bírságok (birsagia) beszedésére, színe előtt Kallo-i László fiai: Ubul és 
Mihály mesterek Péter litteratus-nak, Tasnad-i hospesnek 6 márkányi bírság neki mint 
peres ellenfélnek járó harmada, 2 márka ügyében elégtételt adtak. D. loco predicto, 2. die 
Emerici, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 063. (Kállay cs. lt. 1300. 1461.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét nyoma. 
R.: Kállay 1543. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 364; Erdélyi Okm. IV. 344. szám. 
 
 
896. 1364. nov. 6. 
A zobori Szt. Ipolit vértanú-monostor konventje előtt megjelent egyrészről Katalin nemes 
asszony, Valkoch-i néhai János felesége (Anasztázia nemes asszonynak, Nagkwirth-i néhai 
Assa feleségének a leánya), másrészről a fivére (frater carnalis), Kwirth-i Assa fia: Jakab, 
és Katalin megvallotta, hogy az anyja: Anasztázia hitbére és jegyajándéka, valamint a saját, 
ezen Nagkwirth birtokból őt jog szerint megillető leánynegyede ügyében Jakab nekik 50 
nehéz súlyú márka dénárral (minden márkát 10 pensa-val számolva) elégtételt adott, ezért 
Katalin mindezek ügyében nyugtatta Jakabot és örököseit. D. f. IV. an. Martini, a. d. 1364. 
 
Má.: Dl 5351. (NRA. 945. 16.) XIV–XV. századi. A szöveg felett eltérő kézzel: Copia 

litterarum originalium et cetera. A szöveg alatt pecsét töredékes nyoma, azonos kéztől: 
Conradus notarius, valamint újkori kéztől tárgymegjelölés. 

 
 
897. 1[3]64. nov. 8. v. 15. 
Az egri káptalan előtt egyrészről Naprag-i Pál fia: János, István fia: Jakab és János fiai: 
Gergely és István, másrészről Naprag-i Domokos fiai: János és György bemutatták [IV.] 
Béla király (H) 1254. okt. 18-i privilegiális, őket közösen illető oklevelét (l. Reg. Arp. 

1021. szám), amit Domokos fiai kérésére előbbiek részére a káptalan átír függőpecsétjével 
ellátott, chirographált oklevelében István olvasó-, György éneklő-, Miklós őrkanonok, 
Domokos Borswa-i, Miklós Zemlin-i, János [borsodi], Miklós Vng-i, Benedek pankotai, 
Mi[klós] Patha-i, Péter Zabolch-i, Mihály T[archa]-i, [Illés] Hewes-i főesperes jelenlétében. D. 
f. VI. ….. Martini, a. d. 1[3]64., amikor [I.] Lajos király, Miklós eszter[gomi], Tamás 
kalocsai érsek, Mihály egri püspök. 
 
Á.: Egri kápt., 1399. szept. 21. Dl. 56 940. (Hanvay cs. lt. 134.) Fakult, foltos, hiányos. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 109. 
 
 
898. [1364.] nov. 8.  
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 808. szám) Tamás nádori 
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emberrel kiküldték notarius-ukat: Mihály mestert, akik nov. 2-án (2. die OO. SS.) a mondott 
helyszínen a birtokosztályt elrendezték, és először Komlos birtokot György fia: Mihálynak 
és a fiának: Miklósnak, Molonfalua birtokot Balázsnak, Jánosnak, Lorandnak és Györgynek, 
Nemethfalua birtokot pedig Péter fia: Tamásnak iktatták, minden haszonvétellel az alábbi 
határok alatt, a felek beleegyezésével, több helyen új határjelet emelve. A Szt. Kozma és 
Damján-egyházat v. annak kegyúri jogát és a Nogerdeu nevű erdőt közös használatra hagyták. 
Mivel Nemethfalu a mondott falvak végében jutott Tamásnak, ezért Mihály, Balázs és 
fiaik megengedték Tamásnak és jobbágyainak, hogy a Berchuth nevű, Hidegkuth falutól 
fentebb haladó úton ezen erdőhöz átkeljenek. Ha a mondott erdőben új telepítéseket hoznak 
létre (novas plantaciones seu iobagiones collocarent), ezeket szintén 3 részre osztják. A 
Komlos-t Molonfalua-tól elválasztó határok, miként erről a nádori és konventi emberek, 
valamint a felek a konvent előtt beszámoltak: Komlospatak patak mellett szilvafa; szántó-
földek; Gerendelpatak (dict.) patak. A Molonfalua-t Nemetfalu-tól elkülönítő határok: 
Gerendelpatak mellett hársfa; szántóföldek; út, amiben bükkfa van; völgy; szántóföldek; 
völgyben vlgariter bykfa nevű bükkfa; út; völgy; a Molonfalu-ról Nemethfalu faluba vezető 
út; völgy; bozótos; Remeteheg (dict.) hegy oldalában hársfa; szántóföldek; határjelben 
erdei gyümölcsfa; hársfa; Asguthpathaka (dict.) patak, ahol véget érnek Nemethfalu határai. 
D. oct. OO. SS., a. supradicto. [1364.] 
 
E.: Dl. 41 604. (Múz. Ta. Jankovich.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Á.: Opuliai László nádor, 1368. febr. 6. Dl. 64 076. (Kapy cs. lt. 70.) Eszerint nyílt oklevél 

volt. Eltérő névalakjai: Nogerdew, Hydegkuth, Malonfalua, Bikfa, Remetheheg, 
Asguthpataka. 

 
 
899. [1364.] nov. 8. 
A Clusmonustra-i Szűz Mária-egyház konventje jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy 
levelének megfelelően (l. 830. szám) emberével, Baduk-i Jánossal kiküldték tanúságul 
Miklós testvért, akik nov. 4-én (f. II. p. OO. SS.) Gyurukuth földrészt a szomszédok össze-
hívásával az alábbi határokkal mások birtokjogaitól elkülönítették, a szükséges helyeken új 
határjeleket emelve: Berch nevű nagy hegyen 2 régi határjel, ebből egyet megújítottak; 
patak; Gyurukuth forrás caput-ja, mely forrást határjelnek hagytak; Gyurukuth nevű hosszú 
hegy; másik hosszú hegy. Ezután megtekintve a földrész minőségét és mennyiségét, 4 királyi 
márkára becsülték, majd minden haszonvétellel Olnuk-i János fia: Barnabásnak és örököseinek 
iktatták, nem érintve mások jogait, ellentmondó nem lévén. D. 5. die termini prenotati, a. 
supradicto. [1364.] 
  
Á.: a 932. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 365–366. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 345. szám. 
 
 
900. [1364.] (nov. 8. után) 
Kont Miklós nádor bírságlevele szerint nov. 8-án (oct. OO. SS.) [Tuteus fia:] László mester 
nem jelent meg színe előtt, nem is küldött senkit maga helyett, ezért bírságban marasztalta el.  
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Eml.: 1. Kont Miklós nádor, 1366. márc. 27. Dl. 87 406. (Esterházy cs. hercegi lt. 
Repositorium 32. D. 168.) 
2. Eml. 1. > Uő., 1366. aug. 29. Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.)  

K.: Z. III. 304. (Eml. 2. alapján, Eml.-ben.) 
 
 
901. [1]364. nov. 9. 
Az egri káptalan tudatja, hogy Konth Miklós nádor (H) döntéshozó oklevelének megfelelően 
Kysuarada-i László fia János fia: Domokos nov. 8-án (oct. OO. SS.) harmadmagával, 
nemesekkel letette az esküt Komorod-i János fia: Jakab ellenében színük és Osdan-i 
Domokos, ezen Jakab avunculus-a előtt arról, hogy ő Jakab jobbágyai 25 juhát (pecora) a 
saját jobbágya: Antal – akit, mint mondják, Komorod falu szokásának megfelelően elmarasz-
talták bizonyos hatalmaskodási bírságokban (iudiciis potencialibus), és ezért engedély és a 
földbér kifizetése [nélkül] titokban Domokos Lithkee nevű birtokára szökött jogtalanul 
(sine lege) – 5 ökréért [nem vette el, hanem] Antal ezen ökreit megszerezte, így Jakab vádjában 
[ártatlan]. D. 2. die ipsius iuramentalis deposicionis, a. [d. 1]364.  
 
E.: Dl. 77 340. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 362.) Alul hiányos. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
K.: Z. III. 270–271. 
 
 
902. 1364. nov. 9. 
A Simig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt megjelent egyrészről István mester veszprémi 
várnagy (László veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja nevében és ügyvédvalló levelével), 
másrészről Zych-i Paska fia: László mester, ue. Paska fia Jakab mester fia: Elek, Jakab mester 
nevében pedig Kapul-i Kwsyd fia: Pál a konvent ügyvédvalló levelével, és elmondták, hogy azon 
perben, amit a püspök jogtalanságok, károk, hatalmaskodások, birtokfoglalások és főleg az ő és 
egyháza Zych-en levő birtokrésze ügyében Paska fiai és Elek ellen hosszan viselt, fogott nemes 
bírók közbenjárásával úgy egyeztek meg, érvénytelenítve a közöttük eddig kiadott összes peres, 
bírságoló, tudományvevő, tilalmazó és tiltakozó oklevelüket, hogy a püspök a Zych-i birtokrészt 
a tartozékaival együtt szavatosság vállalásával átengedte örök birtoklásra Paska fiainak és Eleknek, 
akik viszonzásul a mondott jogtalanságokért, károkért és hatalmaskodásokért, s főleg a Zych-i 
birtokrészért a Symig megyei, Fyzygh folyó melletti, a püspök és egyháza Thot és Acha nevű 
birtokai szomszédságában fekvő That és Nak nevű birtokaikat malmokkal és más tartozékokkal a 
püspöknek és veszprémi egyházának adták örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. A felek 
személyesen v. képviselőik révén nov. 30-ig (usque fe. Andree) ezen megegyezést a király előtt 
annak oklevelével megerősítik, s ha ezt valamelyik fél nem tenné, 100 márkában marasztalják el 
a másikkal szemben. D. sab. p. oct. OO. SS., a. d. 1364. 
 
Á.: 1. a 936. számú oklevélben. 

2. I. Lajos király, 1365. aug. 22. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Zich 6. (Df. 
200 248.) Eltérő névalakjai: Kusyd, Fyzig. 

R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 32. 
 
 
 
 



440 

903. [1364.] nov. 9. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Konth Miklós nádornak (H), [a kunok] 
bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 801. szám) Vgal-i Jakab fia: György nádori emberrel 
kiküldték János papot, akik nov. 8-án (f. VI., oct. OO. SS.) a szomszédok összehívásával a 
mondott rétet iktatták a veszprémi káptalannak örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. 
D. sab. p. oct. memoratas, a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Csaba 8. (Df. 200 967.) Hiányos 

papír. Hátlapján azonos (eszerint a rét Chaba birtok területén volt), későbbi középkori 
és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 

R.: Veszpr. reg. 575. szám; Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 32. 
 
 
904. 1364. nov. 9. 
A veszprémi káptalannak Ayka-i Gergely fia: Miklós bemutatta a káptalan régi kisebb 
pecsétjével ellátott, 1278. júl. 28-án kiadott nyílt oklevelét, kérve, hogy (mivel az régi 
kibocsátása és gondatlan őrzése miatt a pecsétjében megsérült) új pecsétjük alatt írják át. A 
káptalan az oklevelet pecsétjében és pergamenében (karta) [!] alaposan megvizsgálja, és 
azt régi kisebb pecsétjével megerősítettnek találva új pecsétje alatt átírja jelen oklevelében. 
D. 2. die oct. OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 66 163. (Thaly cs. lt. 90. 334.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
K.: HO. V. 139. 
 
 
905. [1364.] nov. 10. 
Die X. Nov. A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek a magyar (H) királyhoz 
egy embert, hogy elpanaszolja neki azokat a rablásokat és károkat, amik Magyaro.-n 
(partes Hungarie) a raguzai kereskedőket érik.  
 
K.: Gelcich, Raguza 697; Mon. Rag. IV. 35. (1364-es évvel) 
 
 
906. 1364. nov. 11. Csenger 
Peder-i György mester, Kunth Miklós nádor (H) bírságszedője tudatja, hogy meghagyásának 
megfelelően Panyla-i Péter fia: László azokból a bírságokból (birsagii), amikben a nádor 
közgyűlésén a Panyla birtokon levő elzálogosított birtokrész ügyében Damanhyda-i Miklós 
fia: Miklós ellenében elmarasztalták, László birtokainak a bírságszedő saját hatásköréből 
elvégzett becslése alapján a peres ellenfél harmadrészeként Miklós fia: Miklósnak elégtételt 
adott, a nádort (dominus noster) illető kétharmad ügyében pedig bemutatta annak igazoló-
levelét, ezért György mester Lászlót e bírságok ügyében teljesen nyugtatja. D. in Chenger, 
in fe. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 061. (Kállay cs. lt. 1300. 1450.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-

mint pecsét körvonala. 
R.: Kállay 1539. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 345. (mindkettő okt. 7-i dátummal) 
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907. 1364. nov. 11. 
Az egri káptalan 1364. nov. 11-én (in fe. Martini, a. d. 1364.) kiadott zárt oklevelében 
jelentette Konth Miklós nádornak, hogy a nádori és káptalani emberek a szomszédok és a 
felek jelenlétében Anych nemes asszony néhai apja: Batha birtokrészére mentek, ami Bako 
fiai: Pál és Mihály és mások kezén van, azt haszonvételeivel együtt mérőkötéllel (funiculo) 
megmérve 4 részre osztották, és egyik negyedét szántóföldekkel és egy szigeten levő, az 
ottani részeken Nesth-nek hívott réttel iktatták Anych részére annak leánynegyedeként, a 
birtokrészen levő berkeket pedig közös használatra hagyták. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1429. jún. 9. Dl. 75 423. (Patay cs. lt. 15. 1. 33.) 
 
 
908. [1364.] nov. 11. 
Die XI. Nov. A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: küldjenek egy futárt Szentdemeterbe 
(S. Dimitrius), hogy megtudja az igazságot a raguzai kereskedők Szerémségben (Sremia) 
történt kirablásairól és kárairól. A futár visszatértéig [a magyar királyhoz küldendő] ember 
maradjon készenlétben. 
 
K.: Mon. Rag. IV. 35–36. (1364-es évvel) 
 
 
909. 1364. nov. 13. Csanád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Simon mester litteratus, fehérvári polgár, hogy a király 
által neki adományozott Fejér megyei Dws nevű birtok tulajdonába törvényesen be akar 
menni, ha nem lesz ellentmondás. Ezért az uralkodó utasítja a fehérvári káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Nagy (Magnus) Pál v. Lorand fia: Bekus v. Bodmer-i Mihály 
v. György fia: Imre v. Chala-i Gergely királyi ember a szomszédok jelenlétében vezesse be 
Simont a birtok tulajdonába és iktassa azt neki örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az 
esetleges ellentmondókat idézze meg Simon ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan 
tegyen jelentést az uralkodónak. D. Chanadini, in fe. Briccii, a. d. 1364. 
 
Á.: a 948. számú oklevélben. 
R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971) 190. 
 
 
910. 1364. nov. 13. 
A váradi monostor konventje 1364. nov. 13-án (in fe. Briccii, a. d. 1364.) kiadott nyílt 
oklevele szerint színük előtt Zemel-i Ag fia Miklós fia: Adam (dict.) Márton elmondta, 
hogy mivel nincs örököse, a maga és szülei lelki üdvéért a Baranya megyei Zemel és Indya 
birtokok őt örökjogon illető felét minden tartozékkal Vilmos pécsi püspöknek és általa a 
pécsi egyháznak adta örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. okt. 13. előtt. Dl. 93 891. (Festetics cs. lt.) Erősen hiányos 

volta miatt a regeszta Tá. 2. alapján készült. Eltérő névalakja: Og. 
2. Tá. 1. > Uő., 1413. nov. 14. Dl. 87 869. (Esterházy cs. hercegi lt. 32. EE. 354.) 

R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 292. szám. 
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911. 1364. nov. 14. Bátorkő 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy azt a 6 márka bírságot, amiben Symig 
megyei közgyűlésén Miklós néhai esztergomi érsek frater-ét: Tamás mestert Vörös (Rufus) 
László és Aran ellenében elmarasztalta, Tamás kérésére neki elengedi (nem érintve ellenfelei 
részét). Ezért utasítja Symig megyei bírságszedőjét: Tarda-t, hogy Tamást e bírságok miatt, 
valamint a Tamás birtokán lakó, Kute nevű proskribált előállítása v. élődíja (homagium) 
kifizetése ügyében jelen oklevél kiadásától 30 napig ne zaklassa, hanem Tamást nyugtassa 
ezen bírságok ügyében a nádor bírói része kapcsán, a proskribált ügyét pedig bírság nélkül 
a mondott időpontra halassza el. D. in Baturku, f. V. p. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 341. (Zichy cs. zsélyi lt. 202. 2. 2.) Papír. Hátlapján pecsét nyoma. 
 
 
912. 1364. nov. 15. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírjának elmondták az ágostonos rendi remete testvérek 
Papuch-i Boldogságos Szűz Mária-kolostorának perjele: Péter testvér nevében, hogy Papuch 
birtok kétharmadán, valamint Eghazaspaly, Eghazantlanpaly, Tyakteleke, Vichateleke, Ekl 
és Daagh birtokokon, amiket Magyar (dict.) Pál mester özvegye, nemes asszony a saját és 
szülei lelke üdvéért a kolostornak adott oklevelekkel, szükség van a bejárásra, határjelek 
emelésére és a perjel és egyháza részére történő iktatásra. Ezért a nádor kéri a vasvári káptalant, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Peel-i Beke fia: Miklós v. Vtas-i Péter v. Salomon-i 
Miklós fia: János v. Edwy-i Péter v. Edwy-i András nádori ember e birtokokat a szomszédok 
összehívásával járja be régi határaik mentén, a szükséges helyeken a régiek mellé új határ-
jeleket emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja és iktassa ezeket Péter perjelnek 
és a Boldogságos Szűz-egyháznak örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges 
ellentmondókat idézze a perjel ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. 
in Wyssegrad, f. VI. p. Briccii, a. d. 1364. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1365. jan. 15. > Kont Miklós nádor, 1365. jan. 24. Győri Egyházmegyei 

Lt. Győri kápt. mlt. Pápoci prépostság. Cth. 3. 22. 95. B. (Df. 278 157.) 
Má.: 1. Uo. Th. 2. 237. (Df. 278 215.) Újkori, Á. alapján. 

2. Uo. Th. 2. 238. (Df. 278 216.) Újkori, Á. alapján. 
3. Uo. Th. 2. 239. (Df. 278 217.) Újkori, Á. alapján. 
4. Uo. Th. 2. 242. (Df. 278 218.) Újkori, a győri kápt. 1669. évi átirata alapján. 

 
 
913. 1364. nov. 15. 
A pécsi káptalan 1364. nov. 15-én (f. VI. p. Martini, a. d. 1364.) kiadott oklevele szerint 
színük előtt Nempty-i Miklós fia: Jakab tilalmazta a Nyulak szigeti apácákat Vayzlo birtok 
elfoglalásától és hasznainak elvételétől. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1384. júl. 19. Dl. 269. (Acta eccl. ordinum et monialium. Vet. 

Buda. 4. 20.) 
 
 
914. 1364. nov. 15. 
János prépost és a Saagh-i Boldogságos Szűz-egyház konventje előtt Erzsébet nemes asszony 
(Ban fia Pál özvegye, most Kyssarlo-i Bachana fia Benedek felesége) és Lontho-i Lőrinc 
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fia Jakab fia: Simon tiltakoztak, hogy (miként megtudták) ezen Jakab a Lontho birtokon 
levő részét el akarja adni, zálogosítani és idegeníteni, ezért őt mindettől, Zeles-i Vesseus 
fiait: Jánost, Tamást és Vesseus-t, valamint Wysk-i István fiait: Pált, Jánost és Lászlót pedig 
a birtokrész megvásárlásától, zálogba vételétől és az abba való bemeneteltől (se 
intromissione) tilalmazták. D. f. VI. p. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 87 397. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 47. B. 17.) Papír. Hátlapján azonos 

és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
915. [1364.] nov. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancs-
levelének megfelelően (l. 797. szám) Petroch-i László királyi emberrel kiküldték tanúságul 
kórusuk klerikusát, János mestert, akik nov. 14-én (f. V. prox. preterita) Henul 
Gylnychbanya-i bírót, valamint Halman, másik Halman, Nikul, Péter, Herman és Fridric 
esküdt polgárokat a frater-eikkel és cinkosaikkal együtt Gylnychbania-n a király anyja 
jelenléte elé idézték (evocassent) Jekkul fia: Domokos ellen nov. 28-ra (ad quind. f. V. 
predicte). D. f. VI. p. Martini, a. d. prenotato. [1364.] 
 
Fk.: Dl. 83 297. (Bárczay cs. lt. 35. 50.) Hátlapján azonos (serenissime domine regine 

Hungarie pro Dominico filio Jekkul de Jekulfalua...) és újkori kéztől tárgymegjelölések, 
valamint zárópecsét töredékei és visszazáró pecsét nyoma. 

 
 
916. 1364. nov. 18. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Machala ~ Mochula ~ Mochola-i Miklós bemutatta a Boszniában (in Vzura) ellopott korábbi 
pecsétjével ellátott, 1353. dec. 23-i nyílt oklevelét, amiben a Varhegealiabodosofolua nevű 
birtokát visszaadta Miklósnak (l. Anjou-oklt. XXXVII. 789. szám), valamint a Scepus-i Szt. 
Márton-egyház káptalanja 1354. jan. 30-i oklevelét a birtok iktatásáról (l. Anjou-oklt. 

XXXVIII. 58. szám). A király Miklós kérésére és szolgálataiért ezen gyanútól mentes okleveleket 
átírja, a birtok visszaadásával és iktatásával együtt elfogadja, és Miklósnak és örököseinek 
királyi hatáskörből örökre megerősíti, mások jogait nem érintve, függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, 
a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Id. Oct., uralkodása 23. évében, amikor 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wglin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, 
Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Domokos csanádi, Mihály egri, Vilmos 
pécsi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus 
confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, magnifici Kont Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia 
és Horváto. bánja, Miklós Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
Imre királyi lovász-, János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Úsz cs. lt. 4. 6. (Df. 277 875.) = Uo. 18. (Df. 285 404.) Hátlapján újkori kéztől tárgy-

megjelölés. Függőpecsét fonata. 
Má.: ŠA. Poprad. Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 180. A. (Df. 268 443.) 
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917. 1364. nov. 18. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt megjelent 
Belze-i Bedew fia: Sándor a maga és fivére: Bertalan nevében, Geche-i Pál fia: Miklós a 
maga és fivérei: Péter, János és Lőrinc érdekében, valamint ue. Péter fia: Mihály a maga és 
Geche-i András fiai: János és Pál nevében, és Sándor elmondta, hogy bár ő és Bertalan az 
anyjuk leánynegyede miatt a nádor Cassa-i közgyűlésén e Geche-i nemesek ellen pert indí-
tottak, de mivel azok fogott nemes bírók elrendezésével a leánynegyedet pénzben kifizették, 
ezért Sándor és Bertalan nyugtatják Pál fiait, Mihályt és András fiait e leánynegyed és más 
jogok ügyében, amik e nemesek birtokaiból őket megilletik. D. oct. Martini, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 391. (Vay cs. berkeszi lt. 381.) 
R.: Vay berkeszi 210. szám. 
 
 
918. 1364. nov. 18. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje Ruzka-i Dobou fia: Jakab mester 
kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevélben átírja [IV.] László király (H) függő 
kettőspecsétjével ellátott, 1274. évi privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 2755. szám). D. oct. 
Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 71 875. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 35. 4. 2.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét körvonala. 
 
 
919. [1364.] nov. 18. Avignon 
[V.] Orbán pápa az esztergomi érseknek és suffraganeus-ainak: gyakran eljut hozzá meg-
bízható beszámolókból, hogy a címzettek városaiban és egyházmegyéiben sokan a jog által 
tilalmazott fokú házasságokat kötnek tudatosan, a saját lelkük veszélyére és sokak megbot-
ránkozására. Ezért utasítja a címzetteket, hogy városaik és egyházmegyéik egyházaiban 
(cathedralibus et aliis collegiatis et curatis ecclesiis) a tiltott fokú házassági szerződéseket, 
amik az apostoli szék felmentése (dispensacio) nélkül jöttek létre, érvénytelennek hirdessék ki, 
és mindenkit, akik efféle törvénytelen házasságban vannak, név szerint (ha ismeretes szá-
mukra, egyébként általánosan) közösítsenek ki mondott egyházaikban a vasárnapokon és 
ünnepnapokon az istentiszteleteken jelenlevő nép előtt, amíg a feloldozást el nem nyerik. 
Mivel jelen levelet az utak veszélyei miatt talán nem lehet minden suffraganeus-nak bemu-
tatni, ezért az érsek ezen levél közjegyzői átiratát a pecsétjével ellátva suffraganeus-ainak 
küldje el, aminek ők mint eredeti levélnek adjanak hitelt. D. Avinione, XIV. Kal. Dec., 
pápasága 2. évében. [1364.] Hasonlóan a kalocsai, prágai és salzburgi érseknek és 
suffraganeus-aiknak. 
 
K.: Theiner II. 66; Mon. Vat. Boh. III. 244–245. (ASV. Reg. Vat. Vol. 247. fol. 176–177. alapján.) 
R.: Bónis, SZR. 1312. szám. (nov. 16-i dátummal) 
 
 
920. [1364.] nov. 18. után 
A Lelez-i konvent jelentése [Kont Miklós nádornak]: döntéshozó oklevelének megfelelően 
Tiuis-i György fia: János nádori emberrel kiküldték tanúságul Antal testvért, akik nov. 18-án 
(oct. Martini) a szomszédok és a felek jelenlétében az Abawywar megyei Keer és Pere 
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birtokokat, megtekintve ezek hasznait, minőségét, mennyiségét, termékenységét és értékét, 
fogott bírókkal 253,5 márkára becsülték az ország szokásának (lex) megfelelően. Majd 
amikor az Wng megyei Mathyuch, Porcar [!] és Iske birtokokat a szomszédok és a felek 
jelenlétében megtekinteni, bejárni és felbecsülni akarták, Keer-i Pál fiai: János, György és 
Miklós, Miklós fia: Ugrin és Mathiuch-i László fiai: Péter és Kulche a nádori és konventi 
embereket az iktatástól tilalmazták, mondván, ők oklevelekkel tartják e birtokokat, amik 
nem tartoznak a leánynegyed kiadása alá. Ezért a nádori és konventi emberek meghagyták, 
hogy e nemesek okleveleiket [1365.] okt. 13-án (oct. Epiph. d.) mutassák be a nádor előtt. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 19. > Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 10. SNA. 

Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno 4. 25. (Df. 251 766.) 
 
 
921. 1364. nov. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy színe előtt 1358. nov. 18-án 
(oct. Martini, a. d. 1358.) Vadas-i János fia: Domokos a maga, Cheek-i Pál fia: János és 
Zeles (dict.) János pedig Domokos fivére (frater uterinus): Demeter és Gergely fiai: Jakab 
és Gergely (ezen Domokos frater patruelis-ei) nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló 
levelével bemutatták a nádor perhalasztó levelét (mondván, ez tartalmazza keresetüket a 
veszprémvölgyi apácák ellen). Eszerint színe előtt megjelent Vadas-i János fia: Domokos, 
ill. Pál fia: Benche (a veszprémvölgyi apácák  nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló 
levelével), és Domokos elmondta, hogy Vadas nevű örökbirtokát az apácák Zyld néven 
elfoglalták, holott ezen birtokot sosem hívták másként, csak Vadas-nak, és mivel erre 
Benche képviselő azt állította, hogy az apácák nem foglalták el a Vadas nevű birtokot, 
hanem a saját Zyld nevű birtokuk van a kezükön, ami oklevelekkel tartozik hozzájuk, ezért 
a nádor meghagyta, hogy az apácák az okleveleiket a mondott nov. 18-án mutassák be. 
Ezután Domokos fia: Beke (az apácák nevében a veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével) 
bemutatta a nádornak a fehérvári (Alba) Szt. István király-egyház ispotályos háza keresztesei 
konventjének azon évben (tunc anno in presenti) kiadott három oklevelét: az egyik szerint 
egyrészről Sandur-i Balázs és Zarberen-i Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák nevében a 
veszprémi káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Vadas-i Dak fia János fia: Demeter 
a maga és Vadas-i Gergely fia: Jakab nevében ügyvédvalló levél nélkül a konvent előtt 
megvallották, hogy bár az apácák és Demeter között per jött létre Zyld sziget, annak kis 
tavai, földjei és más tartozékai ügyében, de végül fogott nemes bírók elrendezésével úgy 
egyeztek meg, hogy aug. 27-én (oct. regis Stephani tunc prox. venturis) az általuk közösen 
a konvent elé vezetett 6 fogott nemes bírónak az apácák bemutatják privilegiális okleveleiket, 
és ha a fogott bírók úgy döntenek, hogy ezen oklevelek bizonyító erejűek, és Zyld sziget 
mondott tartozékaival jog szerint az apácákhoz tartozik, Demeter e szigetet és tartozékait 
az apácáknak és Boldogságos Szűz-egyházuknak vissza kell adja, és Demeter vállalta, 
hogy az apja: János halála óta a sziget általa beszedett termései után a fogott bírók döntése 
szerint az apácáknak és egyházuknak elégtételt ad, és ha a felek valamelyike a bírók döntését 
nem tartja be, a bíró része nélküli 6 márkában marasztalják el a per kezdete előtt; a másik 
oklevél szerint a konvent előbbi oklevelének megfelelően aug. 27-én Viola apátnő és Annus 
apáca a maguk és a Boldogságos Szűz-egyház konventje nevében, ill. János fiai: Demeter 
és Domokos, valamint Gergely fia: Jakab fogott bíróikkal a konvent elé járultak, és a bírók 
elolvasva az apácák privilegiális okleveleit, azt a döntést hozták, hogy Viola v. Annus 
[1358.] szept. 10-én (f. II. p. Nat. B. virg. tunc venturis) Zyld szigeten a konvent felek által 
odavezetett tanúsága jelenlétében azt, amit ott a Boldogságos Szűz-egyházénak vall a saját 
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lelkére, vegye vissza (recuperaret), és ha a Vadas-i nemesek az apácákat ott tilalmazzák a 
határjelek emelésétől, akkor őket az apácák ellenében a bíró része nélküli 30 márkában 
marasztalják el, ha pedig Viola v. Annus a fogott bírók ezen döntését nem tartja be, v. Zyld 
szigeten akkor nem jelenik meg, szintén a bíró része nélküli 30 márkában marasztalják el a 
Vadas-i nemesek ellenében; a harmadik oklevél szerint Viola apátnő és Annus a maguk és 
a konvent nevében, ill. Dak fia János fiai: Demeter és Domokos, valamint Vadas-i Gergely 
fia: Jakab szept. 10-én a konvent tanúságával: András testvérrel és a szomszédokkal a sziget 
határjelei emeléséhez a helyszínre mentek, és Viola esküt tett, hogy a sziget a mondott 
tartozékaival együtt mindig is a Boldogságos Szűz-kolostorhoz tartozott jog szerint, majd 
Viola és Annus a maguk és a kolostor apácái nevében e szigetet megszállták 
(descendissent), és mivel senki sem mondott ellent nekik, így a konvent tanúsága a szigetet 
a kis tavaival, földekkel és más tartozékokkal az apácáknak és a kolostornak iktatta. Mivel 
tehát az eskü ellentmondás nélkül megtörtént, de ennek ellenére nov. 18-án a Vadas-i nemesek 
a nádor előtt mégis azt mondták, hogy Viola és Annus az esküt nem Zyld szigetről, hanem 
Vadas birtokról tették le, és ezáltal elfoglalták az ő birtokukat, Viola és Annus viszont azt  
állították, hogy az esküt Zyld szigetről és nem Vadas birtokról tették le, ezenfelül e nemesek 
egy rokon fiú (puer), Gergely fia: Gergely által tilalmazták az apácákat, ezért a nádor a pert 
annak nehézsége miatt és a felek akaratából [1359.] márc. 13-ra (oct. diei Cynerum tunc 
venturas) halasztotta el, hogy akkor a bárókkal világosabban tudjon dönteni az ügyben. A 
per tárgyalása onnan a nádor több perhalasztó oklevelével végül 1360. máj. 1-jére (ad tunc 
presentes oct. Georgii) jutott, mikor is megjelent előtte Gergely fia: Jakab (azt állítva, hogy 
időközben János fiai: Domokos és Demeter, valamint Gergely elhunytak), ill. Gyurke fia: 
Péter és Bulchw fia: Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák nevében a veszprémi káptalan ügyvéd-
valló levelével), és Jakab azt mondta, hogy az apácák az eskü letételével nem Zyld szigetet, 
10 jobbágytelket (mansiones iobagionum) és az ezen telkekhez (sessio) tartozó földeket 
akarták bírni, hanem az ő Vadas nevű birtokát akarták maguknak elfoglalni, holott Vadas 
az apácák Zyld nevű birtokától határokkal el van különítve. Erre Péter és Bulchw képviselők 
azt mondták, hogy Jakab elődei Zyld szigetet és a 10 telket az ezekhez tartozó földekkel 
együtt bérelték (sub nomine feudali seu censu … tenuissent et conservassent) az apácáktól, 
és azt a birtokot, ami Jakab Vadas-nak nevez, a Zyld szigethez tartozó 10 telek (mansio) 
helyén hozták létre (locassent et congregassent), azért, hogy az apácák egyházának jogait 
eltitkolják, majd bemutatták Kálmán király (H) 1109-ben kiadott privilegiális oklevelét, 
amiben többek között az szerepelt, hogy [I.] Szent István király (H) Zyld szigetet földekkel 
és kis tavakkal és 10 szolgacsaládot (mansio) a nyájak legeltetésére a veszprémvölgyi 
(vallis Wesprimiensis) Boldogságos Szűz-monostornak adományozta, e szigeten tokhalászuk 
(piscator sturionum) van, de a föld nem közös (l. DHA. I. 136/II. szám). Mivel a sziget, a 
10 telek és az ezekhez tartozó földek bejárása és megtekintése nélkül a nádor akkor nem 
tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban kérte a budai káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akivel György pécsi kanonok, a királyné által speciálisan kiküldött királynéi káplán 
jún. 17-én (f. IV. p. 22. diem Penth. tunc ventura) menjen a szomszédok és a felek v. 
képviselőik jelenlétében Zyld szigetre, a 10 telekre és annak földjeire, és ott elfogultság és 
hamisság nélkül tekintse meg, vajon az a birtok, amit Jakab Vadas-nak nevez, Zyld szigettől, 
a 10 telektől és azok földjeitől el van-e különítve határokkal, avagy ezek 1 és ugyanazok, 
avagy a 10 telekhely máshol van, tudja meg, hogy mennyi föld tartozik e telekhelyekhez, 
majd a káptalan júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt. tunc venturas) tegyen jelentést a nádornak. 
A per tárgyalása onnan több halasztással a Bosznia elleni királyi had aug. 27-re kihirdetett 
oszlásának 15. napjára, [1363.] szept. 10-re (quind. residencie exercitus regii versus 
Boznam moti et ad oct. regis Stephani proclamate) lett halasztva, mikor is egyrészről 
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Gyurke fia: Péter és Bulchw fia: Lőrinc (a veszprémvölgyi apácák nevében a veszprémi 
káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Gergely fia: Jakab bemutatták a káptalan 
jelentését, miszerint György mester pécsi kanonok, Erzsébet királyné (H) által a kúriájából 
ez ügyben speciálisan kiküldött káplánja Jánossal, a káptalan prebendarius karpapjával 
(Vadas-i Gergely fia: Jakab részére) és Mihály mesterrel, a káptalan kanonokával (a 
veszprémvölgyi apácák részére), a káptalan tanúságaival a mondott napon Zyld szigetre, a 
10 telekre (mansio) és az azokhoz tartozó földekre ment a szomszédokkal és a felekkel, 
ezeket bejárta, majd úgy találta, hogy Vadas birtok Zyld szigettől, telkektől és azok földjeitől 
el van különítve és azok szomszédságában van; de Jakab Zyld sziget és Vadas birtok között a 
Dunától kezdve egy berken áthaladva határként egy völgyet mutatott, mondván, hogy Zyld 
szigetet az apácáktól éves census-ért tartotta, az apácák viszont nem elégedtek meg ezen 
határmutatással, mivel más határokat Jakab nem talált; a mondott telekhelyek a hozzájuk 
tartozó földekkel a régi időkben Vadas birtoktól más, távolabbi helyeken voltak elkülönítve, 
de hogy mennyi föld tartozik e telekhelyekhez, György nem tudta eldönteni. Mivel a káptalan 
ezen jelentése alapján a nádornak és a vele bíráskodó báróknak és nemeseknek úgy tűnt, 
Zyld szigetet a tartozékaival és a 10 telekhelyet a földjeivel a Boldogságos Szűz-
egyháznak és apácáinak kell iktatni, Jakab és mások ellentmondása ellenére is (mivel e 
hosszú perben Jakabon és már elhunyt rokonain kívül más nem mondott ellent), ezért a 
nádor meghagyta, hogy a nádori ember a budai káptalan tanúsága jelenlétében nov. 8-án 
(oct. OO. SS. tunc venturis) menjen Zyld szigetre és a 10 telekhelyre a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében, a szigetet minden tartozékával és a 10 teljes telekhelyet 
Vadas birtok felől különítse el annyi szántófölddel, trágyázott és legelőnek használt 
(fimatis et campestribus) földdel, amennyivel 10 teljes telek (integre mansiones seu 
sessiones) a környező birtokokon v. falvakban rendelkezik, és Jakab és mások ellentmon-
dása ellenére is a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak iktassa örök 
birtoklásra, ezért a nádor kérte a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel István 
fia: János, a nádor Baturkw-i várnagya, a királyi kúriából ez ügyben speciálisan kiküldött 
ember nov. 8-án Zyld birtokon és a 10 telekhelyen a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében mindezt végezze el, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak [1364.] jan. 
13-ra (oct. Epiph. d. tunc venturas). Onnan a per tárgyalása a nádor perhalasztó oklevele 
szerint speciális királynéi parancsból máj. 1-jére (ad presentes oct. Georgii) lett kitűzve, 
mikor is egyrészről az apácák fentebb mondott képviselői királyi ügyvédvalló levéllel, 
másrészről Jakab bemutatták a káptalan jelentését, miszerint a nádor oklevelének megfelelően 
Zakal (dict.) Mihály nádori emberrel (akit a nádor István fia: János helyébe küldött ki) 
kiküldték tanúságul Péter papot, a Mária-oltár (altar virginis gloriose) szolgáját (minister), 
akik nov. 8-án  Zyld szigetre és a 10 telekhelyre mentek a szomszédokkal, Gyurke fia: 
Péterrel, a veszprémvölgyi apácák képviselőjével és Domokos fia: Miklóssal (aki Gergely 
fia: Jakab és más Vadas-i nemesek részére jelent meg a káptalan ügyvédvalló levelével), és 
a szigetet minden tartozékkal, a 10 telekhellyel és azok földjeivel a nádor döntésének meg-
felelően, ellentmondó nem lévén, a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apá-
cáinak iktatták örök birtoklásra; a határok, amikkel a sziget, a telekhelyek és azok földjei 
Vadas birtoktól elkülönülnek: Vezzeus (dict.) János mester Chobov nevű birtoka határai; 
nagy út; Nyarfa (dict.) fák; Cherg birtok határai; Duna; a 10 telek a szigettel szemben van 
körtefák mellett. A káptalan oklevelének bemutatása után az apácák képviselői azt mondták, 
hogy bár Zyld szigetet és a 10 telekhelyet az apácáknak a fenti határok alatt a nádori ember 
iktatta, de Jakab az apácák birtokán lakik és azt tartja (teneret atque conservaret), és bár 
Jakab azt mondta, e határkijelölés az ő Vadas nevű birtokából elcsatolt az apácák ezen 
birtokához az iktatás idején, de mivel ezt megfelelő oklevél nélkül állította, ezért a nádor a 
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főpapokkal, a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel meghagyta, hogy jún. 17-én 
(f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) a nádori ember és a káptalan tanúsága menjenek Zyld szigetre 
és a 10 telekhelyre, ezeket tartozékaikkal a mondott korábbi határok alatt, a szükséges 
helyeken új határjeleket emelve iktassák a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak 
és apácáinak, Jakab és mások ellentmondása ellenére is, és mivel a birtokiktatáshoz és a 
határjelek emeléséhez szükséges volt kiküldeni a nádori és káptalani embereket, a nádor 
kérte a budai káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zakal (dict.) Mihály nádori ember 
jún. 17-én mindezt végezze el, majd a káptalan nov. 8-ra (oct. OO. SS.) tegyen jelentést a 
nádornak, amikor ő döntést hoz arról, hogy Jakabot a saját kötelezettségének megfelelően a 
bírói rész nélküli 30 márkában el kell-e marasztalni az apácák ellenében v. sem. Nov. 8-án 
Gyurke fia: Péter az apácák nevében királyi ügyvédvalló levéllel bemutatta a budai káptalan 
jelentését (l. 498. szám) és mivel eszerint a nádor bírói meghagyásának megfelelően Zild 
szigetet, valamint a 10 telekhelyet a tartozékaikkal együtt a nádori és káptalani emberek a 
mondott napon a szomszédok jelenlétében ellentmondás nélkül bejárták mondott határai 
alatt, és iktatták a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak, ezért a nádor 
a vele bíráskodó bárókkal és nemesekkel e szigetet és 10 telekhelyet minden haszonvétellel 
a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-egyháznak és apácáinak ítéli örök birtoklásra, más 
jogának sérelme nélkül. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki az 
apácáknak. D. in Vissegrad, 12. die oct. OO. SS., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5177. (Acta Jesuitica. Jaurin. 16. 1.) Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgy-

megjelölések. Függőpecsét és barna fonata. 
Tá.: 1. Zsigmond király, 1414. szept. 9. Dl. 10 004. (Uo. 16. 17.) Eltérő névalakjai: 

Wyssegrad, Gewrke, Bwlchw. 
2. Tá. 1. > Uő., 1415. febr. 21. Dl. 79 245. (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1541.) Eddigiek-
től eltérő névalakjai: Wadaz, Sywld~ Sewld, Gywrke. 

Má. 1-2.: E. alapján, azzal azonos jelzet alatt. Újkoriak. 
K.: Z. VI. 341–342. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.) 
R.: F. IX/7. 225–226. 
 
 
922. 1364. nov. 19. Csenger 
Semyen-i Ubul Zothmar megyei vicecomes és a szolgabírók kinyilvánítják, hogy a nov. 
19-én (f. III. p. oct. Martini) Chenger faluban tartott közgyűlésükön több, megyei (provincia) 
nemes elpanaszolta, miszerint az ő és jobbágyaik vetéseit számos, ménessel rendelkező 
nemes lelegelteti. Kérésükre fentiek a közgyűlés nemeseinek beleegyezésével elrendelték, 
hogy ha bármely nemes v. nem nemes lovait a vetésen legelve találják, akkor az, akinek a 
vetésén lelik e lovakat, a kára fedezésére minden egyes ló után 2 dénárt kapjon. D. in dicta 
villa Chenger, die congregacionis prenotate, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 392. (Vay cs. berkeszi lt. 386.) 3 pecsét hártyaszalagja.  
R.: Piti F., JAMÉ 2000. 118; Szatmár m. 181. szám; Vay berkeszi 211. szám. 
 
 
923. 1364. nov. 19. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje tudatja, hogy amikor 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele szerint az abban foglalt ügyekben 
Kerezthur-i Fülöp fia: Jakab nov. 18-án (oct. Martini) huszonötöd-magával, nemesekkel 



449 

esküt kellett tegyen színük előtt Benedek, a Scepus-i egyház prépostja ellen, a kitűzött 
napon Jakab nevében Felzantho-i Gergely fia: Rophyn bemutatta a király nyílt levelét, 
miszerint az uralkodó a mostani had okán Jakab minden, az ország bármely bírója és 
jogszolgáltatója előtt akár fel-, akár alperesként viselt v. leendő perét, főleg a prépost elleni 
esküje letételét bírság nélkül a királyi hadoszlás 15. napjára halasztotta. Ezt hallva Péter 
mester, a Scepus-i egyház olvasókanonoka ezen egyház ügyvédvalló levelével tiltakozott a 
prépost nevében, hogy ezen királyi kegy ellenére Jakab most nem a seregben v. más királyi 
feladatban vesz részt, hanem otthon van (domi esset et faceret residenciam), ezért ha Jakab 
az esküt leteszi (se expurgeret), azt ő a prépost személyében kész meghallgatni. D. 2. die 
oct. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Levoča. Szepesi prépostság lt. 83. (Df. 264 196.) Hátlapján azonos kéztől tárgy-

megjelölés, valamint pecsét körvonala. 
R.: Feňarová 83. szám. 
 
 
924. 1364. nov. 20. 
A Scepus-i káptalan 1364. nov. 20-án (f. IV. p. oct. Martini, a. d. 1364.) kiadott oklevele 
szerint megjelentek színük előtt egyrészről Odorinum-i Brum fia: Miklós és annak fia: 
Miklós, másrészről Hannus fia: Jakus, Sibrid fia: Sibryd és Odorinum-i Miklós fia: Miklós, 
és előbbiek megvallották, hogy a Brenzerb birtokon levő részüket minden tartozékkal Jakus-nak, 
Sybrid-nek, Miklósnak és örököseiknek szavatosság vállalásával eladták 20 jó súlyú (boni 
et iusti ponderis) aranyforintért. 
 
Tá.: 1. Pálóczi Máté országbíró, 1436. márc. 12. Dl. 39 628. (Petróczy cs. lt. AS. 1.)  

2. Tá. 1. > Uő., 1436. jún. 19. Dl. 13 467. (Teőke cs. lt. AM. 2.) 
R.: Fekete Nagy A., LK. 1930. 220.  
 
 
925. 1364. nov. 23. Lampertszásza 
Bagonia fia: János mester, Lack fia: Pál mester Bereg megyei vicecomes-e és a négy szolga-
bíró tudatják, hogy a Thorpa-i bíró, esküdtek és polgárok (cives) Bodolo-i István fia: István 
mester ellen 10 márkában marasztaltattak el, amit okt. 13-án (15. die Michaelis) kellett 
kifizessenek színük előtt. Akkor István nevében képviselője: Miklós állt elő a Lelez-i konvent 
ügyvédvalló levelével, a Thorpa-i bíró és esküdtek azonban nem jelentek meg, nem is 
küldtek senkit, ezért fentiek erről oklevelet bocsátanak ki Miklósnak. D. in Luppretzaza, 
sab. p. Cecilie, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 064. (Kállay cs. lt. 1300. 1459.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(hospites de Thorpa és in birsagio kifejezésekkel), valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1545. szám; Neumann T., Bereg m. 80. szám. 
 
 
926. 1364. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája Sándor comes egy bizonyos szőlő ügyét érintő 
oklevelének bemutatását, amit a nádor korábbi perhalasztó oklevele szerint színe előtt 
Dalka-i Zonkor fia Simon özvegye, felperes nemes asszony (akinek nevében Tamás fia: 
János jelent meg a nádor ügyvédvalló levelével) 6 márka bírság kifizetésével kellett meg-
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tegyen nov. 18-án (oct. Martini) Ector fia Miklós fia: György és ezen Ector fiai: Péter és 
György ellenében, királyi írásos parancsból a jelenlegi királyi had oszlásának 15. napjára 
halasztja el a 6 márka bírság kifizetésével együtt. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 48 951. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 22. 22. 2530.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint 

Ector fia: György is Dalka-i) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét 
töredékes nyoma. Kortárs kéztől: pro in videlicet Georgio [lehúzva: Paulus filius 
Dominici cum Jauriensis et pro altero Georgio Stephanus filius Ladislai cum eodem, 
Petrus personaliter, attrix non venit] Stephanus filius Ladislai cum Jauriensis, actor 
non, comitatus Vesprimiensis. Solvit-jel. 

 
 
927. 1364. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon oklevélbemutatást, amivel a Bodrog megyei 
nemesek közösségének júl. 1-jén (f. II., oct. Nat. Johannis Bapt.) Bodrug falu mellett tartott 
közgyűlésén kiadott perhalasztó oklevelének megfelelően Teuteus fia: László mester és 
Tamás kalocsai érsek, felperes tartoztak egymás ellenében színe előtt nov. 18-án (oct. Martini) 
a Benye és szintén Benye nevű két birtok ügyében, a László mester érdekében bemutatott 
királyi írásos parancsból a jelenlegi királyi had oszlásának 15. napjára halasztja. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 331. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 445.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (ebben lehúzva: cum iudicio trium marcarum), valamint zárópecsét körvonala. 
Kortárs kéztől: pro actore Stephanus sacerdos cum eiusdem actoris, pro in Symon 
filius Balase cum Pechuaradiensis ad G., in solvit pro scriptura, actor non. Solvit-jel.  

K.: Z. III. 272–273. 
 
 
928. 1364. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének 
megfelelően László fia: Ábrahám és Zenthelizabet-i Pál fia: János nov. 18-án (oct. Martini) 
viseltek színe előtt László fia: Mihály ellen, az alperes érdekében bemutatott királyi írásos 
parancsból a jelenlegi királyi had oszlásának 15. napjára halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 89 377. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 35.) Papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma.  
 
 
929. 1364. nov. 25. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó 
oklevelének megfelelően Domokos váci őrkanonok és Kallou-i Etyereh (akik nevében 
Miklós Zygethfeu-i főesperes jelent meg a váci káptalan ügyvédvalló levelével) nov. 18-án 
(oct. Martini) viseltek színe előtt Terbeded-i Weres fia: Miklós ellen a váci káptalan 
idézőlevelében foglalt ügyekben, a felek akaratából [1365.] máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 67 281. (Török cs. váradi lt.) Szakadt, foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: Nicolaus non venit. 
Neugrad. Pro actor ut prius. Solvit-jelek. 

 
 
930. 1364. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda a [Clusmunustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konventjének]: 
korábbi per[halasztó] oklevelének megfelelően színe előtt [János, az erdélyi káptalan] pré-
postja, [Miklós Ozd-i, Roland erdélyi vajda fia: László dobokai és Miklós Zonuk-i 
fő]esperesek, az erdélyi káptalan kanonokai a maguk és a káptalan nevében [annak] ügyvéd-
valló levelével bemutatták a konvent oklevelét, miszerint az alvajda kérésére aug. 26-án 
([f. II. p.] Bartholomei) Peterfalua-i János fia: Péter alvajdai ember János testvér pappal a 
káptalan Buzd nevű birtokára menve a szomszédok jelenlétében, azt [Enyed birtok] felől 
[be akarta járni és új határjeleket emelni a régiek mellé], de az Enyed-i hospesek Mátyás, 
Kereztyenzigethe-i János és Mihály fia: János, Enyed-i nemesek nevében a határjelek eme-
lésének ellentmondtak, így őket szept. 15-re (oct. Nat. virg. glor.) az alvajda elé idézték. 
Erre Mátyás és [Kereztyenzigethe-i] János, [Enyed-i nemesek a maguk, Mihály fia: János] 
nevében pedig Orrus (dict.) Tamás a konvent ügyvédvalló levelével azt mondták, hogy az 
ellentmondásukat [megokolják és Buzd-ról szóló okleveleiket bemutatják] az alvajda által 
kijelölendő napon, aki azt az ország vele ülésező nemeseivel [nov. 18-ra (oct. Martini)] 
tűzte ki. Akkor Mátyás és Christian fia: János, ill. [Orrus (dict.) Tamás] Mihály fia: János 
nevében ügyvédvalló levéllel elmondták, hogy azért tilalmaztak, mivel a káptalan nem a 
saját birtokán akart határjeleket emeltetni, és ezzel az ő nagy földrészüket el akarta foglalni 
és [a birtokukhoz csatolni], és kérték, hogy a káptalan mutassa be azon okleveleit, amik 
alapján a határjeleket felemeltetni akarta. Erre [Miklós mester Ozd-i, Roland erdélyi vajda 
fia: László mester dobokai és Miklós mester] Zonuk-i főesperes az erdélyi káptalan ügyvéd-
valló levelével bemutatták a váradi káptalan 1356. máj. 8-án (quind. Georgii, a. d. 1356.) 
kiadott, [III.] András király (H) 12[9]9. okt. 19-i (a. d. 12[9]9., XIV. Kal. Nov.) [privilégiumát] 
(l. Reg. Arp. 4272. szám) tartalmazó privilegiális oklevelét, miszerint a király parancsára [a 
váradi káptalan] Gumbas-i Miklós és Forro-i Péter királyi emberekkel kiküldte tanúságul 
Márton őrkanonokot, akik a szomszédok összehívásával Buzd föld alábbi határait bejárták, 
nem lévén ellentmondó: Enyed [nevű] Berch-en [3 határjel], az egyik észak felől Buzd-é, a 
másik keletről Enyed falué, a harmadik délről Monundorph falué; ue. Berch nyugat felé 
Monundorph falu szomszédságában, ami [Apold-i Hennyng comes-é]; ue. berch-en 3 régi 
határjel, az egyikben Tul fa van; ue. Berch-en több határjel; Monundorphvellge nevű 
völgynél 3 régi határjel, az egyik ezen egyházé, a másik Hennyng-é, a harmadik Chee[l] 
fiaié; három régi határjel, az egyikben Tul fa van; ue. Berch-en több határjel; 
Munundorphvellge völgy caput-ja felett 3 régi határjel, az egyik ezen egyházé, a másik 
Hennyng-é, a harmadik Ceel fiaié. Az oklevél bemutatása után az alvajda kérdésére e nemesek 
azt mondták, hogy e privilégiummal szemben nem akarnak fellépni, és azzal mindenben 
egyetértenek. Mivel az újabb birtokbejáráshoz ki kell küldeni az alvajdai embert a [konvent 
tanú]sága alatt, ezért az alvajda kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel az 
alvajda speciálisan kiküldött famulus-a és notarius-a: Miklós litteratus a szomszédok össze-
hívásával ezen privilegiális oklevélnek megfelelően járja be Buzd-ot régi határjelei mentén, 
a szükséges helyeken mellettük újakat emelve, az Enyed-i nemesek ellentmondása ellenére 
is, és mások birtokjogaitól a fenti határokkal elkülönítve hagyja a káptalannak örök birtoklásra, 
majd a konvent tegyen jelentést az alvajdának. D. in S. Emerico, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
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Á.: 1. Kolozsmonostori konvent, 1365. jan. 25. Dl. 30 662. (GYKOL. Centuriae. M. 40. 42.) 
Hiányos. 
2. Á. 1. > Erdélyi kápt., 1780-as évek. Ue. jelzet alatt. 

Má.: Ue. jelzet alatt, Á. 1. alapján, újkori. 
K.: Doc. Rom. Hist. XII. 367–372. (román fordítással; a kiegészítések innen származnak) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 349. szám. 
 
 
931. 1364. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: korábbi idézőlevelének megfelelően színe 
előtt márc. 6-án (oct. diei medii Quadr.) Apor fia: Kadoch a maga és frater-e, Vsdula-i 
Apor fia István fia: László nevében ügyvédvalló levéllel bemutatta a káptalan oklevelét (l. 
105. szám), és azt állította, hogy Pysulnuk birtok fele örökjogon hozzájuk tartozik, annak 
tulajdonában voltak, de onnan őket Pysulnuk-i Palus fia István fia: László hatalmaskodva 
kizárta. Mikor a mondott oklevélben foglalt ellentmondás okát tudakolta, Burd-i Péter fia: 
Mihály (Pysulnuk-i László nevében a káptalan ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy 
Lászlónak Pysulnuk birtokról oklevelei vannak, amiket az alvajda által kijelölendő későbbi 
időpontban bemutat, így ezt az alvajda az ország vele bíráskodó nemeseivel máj. 1-jére 
(oct. Georgii) tűzte ki. Akkor a felek megjelentek, és Pysulnuk-i László nem tagadta, hogy 
ő Kadach-ot és Apor fia István fia: Lászlót Pysulnuk birtok feléből kizárta és azt elfoglalta, 
és e birtokfélről későbbi időpontban mutatja be okleveleit, amit az alvajda júl. 1-jére (oct. 
Johannis Bapt.) tűzött ki, az ország szokott bírságával; onnan ezt az alvajda júl. 15-re (f. 
II.; fe. Div. ap.) halasztotta ura: Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes speciális jelenléte elé, 
mikor is ez a felek kérésére nov. 18-ra (oct. Martini) lett kitűzve. Akkor Palus fia István 
fia: László az oklevelei bemutatására nem jelent meg, nem is küldött senkit, Vsdula-i Apor 
fia István fia: László (akire időközben Kadach halála miatt annak minden birtokjoga 
háramlott atyafiság okán) viszont bemutatta az alvajda István néhai vajdasága idején, 1349. 
dec. 21-én kiadott privilegiális oklevelét, miszerint Apor fia: István Zarrazpathak és 
Pysulnuk birtokok ötödét az alvajda előtt megszerezte Apor fia János fiairól: Istvántól, 
Miklóstól, Demetertől és Pétertől, Palus fia István fia: Lászlótól, Sandur fiaitól: Gergelytől, 
Miklóstól és Jakabtól, valamint Egyed fia István fia: Pétertől, és ezeket a speciálisan kiküldött 
alvajdai ember és a káptalan tanúsága iktatták Apor fia: Istvánnak, de azután megjelent az 
alvajda előtt egyrészről Apor fia: István felperes, másrészről Apor fia ezen János fiai: Miklós, 
Demeter és Péter, a maguk és fivérük: István nevében ezen Demeter a káptalan ügyvédvalló 
levelével, Palus fia István fia: László, Sandur fiai: Gergely, Miklós és Jakab nevében pedig 
a szerviensük: Bozoch a káptalan ügyvédvalló levelével, miként frater-eik, Egyed fia István 
kiskorú (etas tenera) fiai: Jakab és Péter nevében is, és elmondták, hogy a béke kedvéért a 
mondott birtokokon ezen örök osztályt tették: a Zarrazpathak és Pysulnuk birtokok között 
régen épült Szt. Erzsébet-kőoltártól észak felé egy nagy erdőhöz vezető úton a Kuzberch 
nevű nagy hegyig és ezen oltártól kelet felé a Kazun folyóig e folyót és a Kuzberch hegyet 
határukként rendelve Pysulnuk birtok a néhai Palus Kazun folyón levő malomhelyével és 
Baluanus vár hatodrészével Apor fiai: István és Kadach, valamint Palus fia István fia: 
László részébe jutott (l. Anjou-oklt. XXXIII. 942. szám). Mivel tehát Palus fia István fia: 
László Pysulnuk birtok feléből saját bevallása szerint is kizárta Kadach-ot és Apor fia István 
fia: Lászlót, oklevelei bemutatását időpontról időpontra halogatta, és nov. 18-án sem jelent 
ez ügyben, privilegális oklevél szerint pedig Pysulnuk a tartozékaival együtt Apor fiai: 
István és Kadach, valamint Palus fia István fia: László részéhez jutott, az alvajda a vele 
ítélkező nemesekkel Pysulnuk felét minden tartozékával, miként a privilégiumban szerepel, 
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Apor fia István fia: Lászlónak ítéli örökre, és ellenében Palus fia István fia: Lászlót hatal-
maskodásban marasztalja el. Mivel az iktatáshoz szükséges kiküldeni az alvajdai embert a 
káptalan tanúságával, ezért az alvajda kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Cheged-i Márton speciálisan kiküldött alvajdai ember a szomszédok jelenlétében Pysulnuk 
birtok felét minden tartozékával iktassa Apor fia István fia: Lászlónak, örök birtoklásra, 
Palus fia István fia: László ellentmondása ellenére is, ha pedig más mond ellent, idézze az 
alvajda elé, akinek a káptalan tegyen jelentést [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.). D. in S. 
Emrico, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 29 147. (GYKOL. Cista comitatuum. Alba 4. 3. 9.) Papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
Á.: Erdélyi kápt., 1786. Ue. jelzet alatt. 
K.: Székely oklt. III. 15–20. (márc. 21-i dátummal); Doc. Rom. Hist. XII. 374–380. (román 

fordítással) 
R.: ZW. II. 221; Erdélyi Okm. IV. 348. szám. 
 
 
932. 1364. nov. 25. Szentimre 
Péter erdélyi alvajda tudatja, hogy írásban kérte a Kulus-i Szűz Mária-egyház konventjét, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Iklod-i Beke fia: László v. Lona-i Mihály v. Kurpad-i 
Bugar (dict.) János v. Baduk-i János alvajdai ember Gyrukuth földrészt a szomszédok jelen-
létében mások birtokjogaitól határjelekkel elkülönítve iktassa Olnuk-i János fia: Barnabásnak 
örök birtoklásra, a Thotheur-i nemesek ellentmondása ellenére is, majd a konvent tegyen 
jelentést nov. 18-ra (oct. Martini). Mivel a konvent válasza szerint (l. 899. szám) 
Gyurukuth földrész iktatása Olnuk-i Barnabás részére ellentmondó nélkül megtörtént az 
alvajda bírói meghagyásának megfelelően, ezért Péter – aki alvajdai hivatalából fakadóan 
mindenkit az igazságának megfelelően kell védelmezzen, és az ország szokása szerinti 
oklevelekkel bárkihez tartozó jogokat oklevelével (nehogy idővel az igazságtalanság felül-
kerekedjen a méltányosságon, és az igazság, ami által a királyok kormányoznak és a feje-
delmek uralkodnak, a bűnösök lábaitól letiporva feljajduljon) meg kell erősítse a jövőbeliek 
emlékezetének – az iktatást elfogadja, megerősíti, és bírói teljhatalmánál [!] fogva 
Gyrukuth földrészt a haszonvételeivel együtt Barnabásnak hagyja, más jogának sérelme 
nélkül. D. in S. Emrico, 8. die oct. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: AL. Kolozsvár. Bethlen cs. iktári lt. 10. (Df. 255 009.) Hátlapján későközépkori kezektől 

tárgymegjelölések (Gyrkwth ~ Gywrkwth és Olnoky névalakokkal), valamint pecsét 
körvonala. 

K.: Doc. Rom. Hist. XII. 372–374. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 347. szám. 
 
 
933. 1364. nov. 25. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje jelenti Konth Miklós 
nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelének megfelelően Domokos nádori emberrel 
kiküdték tanúságul András testvért, akik nov. 18-án (oct. Martini) a szomszédok összehívásával 
NogMalfew földrészre mentek, és amikor azt régi határai mentén bejárva Calno-i Egyed 
fia: Miklósnak iktatni akarták, Pál Imola-i falunagy (Lukács fia: Dénes és Imola-i István 
fia: Pál nevében) őket ettől tilalmazta, és mivel Dénes és István fia: Pál perben vannak 
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Miklóssal, őket nem idézték meg, a tilalmazott földrészt pedig szemmel 1 királyi mértékű 
ekényinek (usui unius aratri regalis mensure) tekintették. D. quind. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. App. 31. (Df. 270 027.) Hátlapján azonos (Callno 

névalakkal; …ad octavas festi Epiphaniarum domini) és újkori kéztől tárgymegjelölések. 
Zárópecsét hártyaszalagja. Kortárs kéztől: de regio pro in ad quindenas. Due. Solvit-jel. 

 
 
934. 1364. nov. 25. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Buken-i Miklós fia: János, 
ill. Saralyan-i György fia: János és Tamás fia: János megvallották, hogy mivel Saralyan 
birtok a nagyanyjuk után rájuk maradt, és Miklós fia: János emiatt ott részt birtokol, ezért 
olyan örök cserét hajtottak végre, hogy e birtokrészt Miklós fia: János átengedte teljes jog-
gal György fia: Jánosnak és Tamás fia: Jánosnak, akik viszonzásul az Vgucha megyei 
Chamafalua birtokon levő teljes részüket minden tartozékkal Buken-i Jánosnak és örököseinek 
adták. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a konvent privilegiális formában adja majd ki. D. in 
fe. Katherine, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 065. (Kállay cs. lt. 1300. 1454.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét töredékei. 
R.: Kállay 1546. szám. 
 
 
935. [1364.] nov. 25. 
Die XXV. Nov. A raguzai rogatus-ok tanácsa határozata: válaszoljanak Jacobus de 
Cesanis-nak, hogy teljesítik ígéretüket a magyar (H) királynak a gályák kapcsán, és azokat 
majd megkapja Zárában (Jadra).  
 
K.: Mon. Rag. IV. 26. (1364-es évvel) 
 
 
936. 1364. nov. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) előtt egyrészről László veszprémi püspök, másrészről Kapul-i Domokos 
és Megery-i Szabó (Sartor) Mihály a Symig-i konvent ügyvédvalló levelével uraik, Zych-i 
Paska fiai: László és Jakab mesterek nevében bemutatták a Symig-i konvent birtokcseréről 
szóló nyílt levelét (l. 902. szám), amit kérésükre a király új pecsétjével ellátott oklevelében 
átír, megerősít és a birtokcseréhez beleegyezését adja, nem érintve mások jogait. D. Bude, 
3. die an. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Zich 4. (Df. 200 245.) Hátlapján középkori kezektől 

(újkori kezek által folytatott) tárgymegjelölés: littera domini Lodovici regis 
confirmatoria litteras conventus Simigiensis super concambio possessionis Zych cum 
filiis Pasca pro possessione Thot et Nak in contigua vicinitate Acha in comitatu 
Simigiensi, valamint nagypecsét körvonala. 
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937. 1364. nov. 28. Bódva 
Zuha-i Tamás fia: István mester – Zudor (dict.) Péter mester Bursud megyei vicecomes-e – 
és a szolgabírók előtt Maly-i Pál fia: Péter a nemesek közül felállva elmondta frater 
patruelis-e, a jelenlevő István fia: Fábián ellenében, hogy a Maly-n levő közös erdejüket 
Fábián eladások révén tönkretette, az ő jogának sérelmére. Ezért Péter eltiltotta Fábiánt az 
erdő további eladásától és tönkretételétől, amíg az erdőt egymás és a vérrokonaik között 
egyenlően fel nem osztják. D. in villa Boldua, f. V. an. Andree, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 96 393. (Vay cs. berkeszi lt. 383.) 2 zárópecsét körvonala. 
R.: Vay berkeszi 212. szám. 
 
 
938. 1364. nov. 29. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Stepkfalua-i Detric fia: Jakab mester, Konth Miklós nádor prothonotarius-a bemutatta a 
Scepus-i káptalan gyanútól mentes, chirographált privilegiális oklevelét a Scepsi megyei 
Edustornya birtokról, amit Simon fia Miklós fia: László adott el Jakabnak (l. 201. szám). 
Jakab kérésére és szolgálataiért a király ehhez beleegyezését adja, az oklevelet annak tartalmával 
együtt elfogadja, átírja és örökre megerősíti királyi teljhatalmából Jakabnak és örököseinek, 
nem érintve más jogát, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. 
d. 1364., III. Kal. Dec., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, 
István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a 
knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. 
bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi 
asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi 
comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 5292. (NRA. 435. 4.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, kortárs kéztől: Col. 

et cor. Hiányos függőpecsét és vörös-zöld fonata. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
 
 
939. 1364. nov. 29. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Jakab 
mester, Konth Miklós nádor prothonotarius-a bemutatta [I.] Károly király (H) utolsó pecsétjével 
ellátott, 1336. nov. 8-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben a Scepus megyei 
Edusturnya birtokot Simon fia: Miklós Scepus-i várnagynak adományozta (l. Anjou-oklt. 

XX. 416. szám). Jakab kérésére (mivel Edusturnya birtok vásárlás címén az ő jogába került) 
és szolgálataiért a király az oklevelet elfogadja, átírja és a birtokadománnyal együtt örökre 
megerősíti királyi hatáskörből Jakabnak és örököseinek, nem érintve más jogát, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Kal. Dec., uralkodása 
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23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Ugulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter 
szerémi electus confirmatus, Miklós traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Pontinus [!] zenggi püspök, a knini és korbáviai szék 
üresedésben, magnifici Konch [!] Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes 
országbíró, János királyi tárnokmester, Szeek-i [!] Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, 
Gara-i Miklós Machow-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi 
ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1648. febr. 27. > Szepes m., 1787. márc. 20. Dl. 71 611. (Csáky cs. 

illésfalvi lt. 23. 51.) 
Má.: 1-2. Dl. 71 647. (Uo. 22. 7.) Újkoriak. 

3. Dl. 5167. (NRA. 506. 14.) Újkori.  
4. ŠA. Levoča. Csáky cs. mindszenti lt. 55. 1. (Df. 258 634.) 1767. évi. 

K.: F. IX/3. 423–425. 
R.: Csáky I/1. 123. 
 
 
940. 1364. nov. 29. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Jakab 
mester, Konth [Miklós] nádor prothonotarius-a bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) 
ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, 1360. nov. 4-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét, 
amiben a király Jakabnak adta Kolchwan-i néhai János Scepsi megyei Kolchwan, Dolina 
és Huruzkfalua birtokokon levő részeit. Jakab kérésére és szolgálataiért a király az oklevelet 
az adománnyal együtt elfogadja, átírja és királyi hatáskörből megerősíti Jakabnak és 
örököseinek, nem érintve más jogát, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. 
Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze 
által, a. d. 1364., III. Kal. Dec., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, Vilmos pécsi, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum 
Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai püspök, Demeter szerémi electus confirmatus, Miklós traui, Demeter 
nonai, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi 
püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes [erdélyi] 
vajda, István comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és 
Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, 
[János] királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. 
Arenga. 
 
E.: Dl. 98 418. (Zichy-Meskó cs. lt.) Hiányos. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, 

kortárs kéztől: Cor. et. col. Függőpecsétre utaló plicatura. 
Má.: 1. Dl. 97 923. (Uo.). Újkori. 

2. Dl. 36 444. (Acta eccl. 71. 44.) Újkori.   
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941. 1364. nov. 29. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Chernouoda-i István fia: István a maga, fivére (uterinus frater): Miklós, valamint Tamás 
fia: György, Fülöp fia: János és Gábor (Gabrian) fia: Sebestyén, az ő patruelis frater-ei 
nevében bemutatta a Boszniában (in terra Vzure) ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, 
1350. máj. 13-i, gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 404. szám). Ezt 
István kérésére a király az abban foglalt birtokosztállyal együtt elfogadja, és Istvánnak, 
ezen frater-einek és leszármazottaiknak megerősíti, nem érintve más jogát, függő új kettős-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., III. Kal. Dec., uralkodása 23. 
évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, István 
zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, Domokos 
csanádi, Mihály egri, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai püspök, Demeter 
szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i bán, 
Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, Imre 
királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 77 342. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 43.) Függőpecsétre utaló plicatura. 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1379. febr. 1. Dl. 77 727. (Uo. 214. B. 53.) 
K.: Z. III. 273–275. (E. alapján); Z. IV. 89. (Tá. alapján, Tá.-ban.) 
 
 
942. 1364. nov. 29. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Sceplak-i Péter 
fia: Miklós tiltakozott a felesége: Erzsébet, Felkazmer-i István fia Miklós leánya nevében, 
hogy az Abawyuar megyei Kolbasa ~ Kulbasa birtok vásárlás címén Miklósé, e nemes 
asszony apjáé volt, most Erzsébet fivére (frater uterinus): Pál ue. címen birtokolja, és miként 
az asszony megtudta, Pál meg akarja osztani e birtokot Felkazmer-i László fia: Istvánnal, 
Erzsébet és leánytestvérei (soror) joga sérelmére és kárára, ezért Pált az efféle részeltetéstől, 
másokat pedig, főleg László fia: Istvánt a birtok elfogadástól, elfoglalástól és az abba való 
bemeneteltől (se in eandem intromissione) tilalmazta, s most tilalmazza Miklós a konvent 
előtt Erzsébet és leánytestvérei érdekében. D. in vig. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: AM. Košic. Archivum secretum. Jeszeney T. 28. (Df. 271 061.) Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
943. 1364. nov. 29. 
A váci káptalan előtt Zuha-i István fia: Jakou a maga és fiai: Miklós, István, László, János 
és Péter nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) Fedemus-i Miklós fia Miklós fiai: 
Miklós és János átörökítették a Sagh-i prépostnak a Hunt megyei Parasa birtokot, ami 
Jakou-hoz, a fiaihoz és Miklós ezen fiaihoz közösen tartozik örökjogon, és amit egykor 
Miklós és János ezen apja a prépostnak elzálogosított. Ezért Miklós fiait az átörökítéstől, a 
prépostot pedig Parasa elfogadásától és az abba való bemeneteltől (se intromissione in 
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eandem) tilalmazta. Erről Jakou kérésére a káptalan oklevelet bocsát ki. D. [lehúzva: in 
Vissegrad] [!], in vig. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 28 915. (KKOL. Neoreg. Q. 3.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymeg-

jelölések, valamint zárópecsét töredékei. 
 
 
944. 1364. nov. 29. 
A vasvári káptalan Kozma mester – Lyndua-i Miklós bán fiai: István és János mesterek 
szerviense és officialis-a ezen urai nevében előadott – kérésére és oklevél-bemutatása alapján 
függőpecsétes privilegiális oklevélben átírja [I.] Lajos király (H) 1347. júl. 1-jei nyílt oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXXI. 625. szám). D. f. VI. an. Andree, a. d. 1364., amikor István prépost, 
Márton mester őr-, Mihály mester éneklőkanonok, Bertalan mester dékán. 
 
E.: Dl. 3921. (NRA. 553. 17.) Függőpecsét és vörös-lila fonata. 
 
 
945. 1364. nov. 30. Visegrád 
Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Reez (dict.) Péter, hogy a Sabzol 
birtokon a Zeernye folyón levő malmát Miklós fia: Antal, Kozon-i hospes a hozzá tarto-
zókkal hatalmaskodva lerombolta és szétvágatta. Ezért a nádor kéri a Lelez-i konventet, 
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Crysan-i Miklós fia: Miklós v. Kysdobisan-i Ratolth 
fia: János v. Dauidfalua-i Dávid fia: László v. Kysdobisan-i Miklós fia: János v. Crysan-i 
Imre nádori ember tudja meg minderről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. 
in Vyssegrad, in fe. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 14. (Df. 219 512.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
946. 1364. nov. 30. körül 
A pécsi káptalan jelenti Kont Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy döntéshozó 
oklevelének megfelelően – küldjék ki a felperes szentszalvátori (S. Salvator) Simon 
litteratus fiai: Dénes, Pál és János, ill. az alperes Miklós fiai: István és László részére tanú-
ságaikat, akik jelenlétében Herma[n]-i Fábián fia: Tamás v. Leue-i Máté (Mathius) fia: 
László v. Zenthlazlou-i László fia: Balázs v. Chenych-i Jakab fia: István nádori ember (a 
felperesek részére), ill. Gabunyas-i Bodo fia: István v. Kelemen-i Gergely fia: György v. 
Kelemen-i László fia: Benedek v. Gabrianfalua-i Gabrian fia: György nádori ember (az 
alperesek részére) nov. 18-án (oct. Martini) menjenek a szomszédok és a felek v. képviselőik 
jelenlétében Wylakerdi erdőhöz, amiből amennyiről Dénes és frater-ei azt állítják, hogy az 
övéké és István és László tőlük elfoglalták, királyi mértékkel mérjék meg, v. szemmel 
megtekintve fogott bírókkal becsüljék fel, majd azokat az erdőrészeket, amikről Miklós fiai 
azt állították a nádor előtt, hogy hozzájuk örökjogon v. más címen tartoznak, becsüljék fel 
az ország szokása szerint, majd a káptalan tegyen jelentést [1365.] jan. 13-ra (oct. Epiph. 
d.), mikor is Miklós fiai rójják le az eddig ki nem fizetett 36 márka bírság kétszeresét a 
nádornak és mutassák be neki okleveleiket – a felperesek részére Leue-i Máté fia: László 
nádori emberrel kiküldték kanonoktársukat, Domokos mestert, az alperesek részére pedig 
Kelemen-i László fia: Benedek nádori emberrel prebendarius papjukat, Benedeket, akikkel 
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a nádori emberek nov. 18-án a felek és a szomszédok jelenlétében Wylakherdey erdőt 
bejárták Simon fiai mutatása alapján, akik azt állítottaák, hogy ennek kelet felőli kétharmada 
az övéké és azt Miklós fiai: István és László elfoglalták, de Wilakerdy kétharmadát a nádori 
emberek nem tudták megmérni és felbecsülni, mivel István és László tilalmazták Simon 
fiait a jelek elhelyezésétől (amikhez viszonyítva e kétharmad részt ki akarták mérni), azt 
állítva, hogy Wylakherdey erdő kelet felől tovább tart, mint ahogy Simon fiai bejárták. 
Majd Miklós fiai a nádori és káptalani embereket először nyugat felé vezették egy erdő-
részhez, amiről azt állították, hogy szántóföldek és kaszálók helyén nőtt és az ő örökjoguk; 
majd észak felé egy másik erdőrészhez, amiről azt mondták, hogy B[y]kherdei-nek hívják 
és őket örökjogon illeti …… részeket megmérni és felbecsülni nem akarták …… a Simon 
fiai által megmutatott ….. miatt. D. …….. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 91 710. (Festetics cs. lt. Ign. Misc. 41.) Alul hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét és pecsétfő töredékes nyoma. 
 
 
947. 1364. dec. 1. 
Az erdélyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy István comes országbíró oklevelének 
megfelelően (amit a terjedelme miatt hosszadalmas volna újra leírni) Desew fia: Balázs 
országbírói [!] emberrel kiküldték Antal karpapot, akik nov. 25-én (in fe. Katerine) Almas 
birtokra és a Kysalmaspatak mellett keletre fekvő más falvakba mentek, és mikor ezeket 
Sándor és Irneus mestereknek iktatni akarták, Lőrinc testvér, a Bulch-i Boldogságos Szűz-
egyház konventje képviselője ennek ellentmondott; majd nov. 29-én (VI. f. p. Katerine) 
Rapolth és Wruzzy birtokok iktatását Rapolth-i Tamás fia: Jakab, és ue. napon Babolna 
birtok iktatását Bulchu fia: András képviselő az ura, Thurek-i Tamás fia: Bachoch és ue. 
Tamás fia János fiai nevében tilalmazták, majd ezt megtették a káptalan előtt is, de mindezek 
ellenére az országbíró oklevelének megfelelően e birtokok iktatásra kerültek Sándor és 
Irneus mestereknek. D. domin. p. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 29 698. (GYKOL. Cista comitatuum. Hunyad 2. 1. 33.) Papír. Hátlapján azonos és 

újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1787. Ue. jelzet alatt. 
K.: Juhász, Stifte 224–225; Doc. Rom. Hist. XII. 381–382. (román fordítással) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 351. szám. 
 
 
948. [1364.] dec. 1. 
A fehérvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy gyűrűspecsétes parancslevelének 
megfelelően (l. 909. szám) Chala-i Gergely királyi emberrel kiküldték tanúságul kórusuk 
klerikusát, Pétert, akik nov. 27-én (f. IV. an. Andree) a szomszédok összehívásával bevezették 
Simon mester litteratus-t Dws birtok tulajdonába és ellentmondó nélkül iktatták azt neki 
örök birtoklásra, nem érintve más jogát. D. 5. die diei statucionis prenotate, a. d. 
supradicto. [1364.] 
 
Á.: I. Lajos király, 1366. febr. 1. > Uő., 1366. febr. 23. Dl. 106 146. (Intézmények irataiból. 

Székesfehérvári keresztesek konventje 2. 2. 27.) 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1376. máj. 20. Dl. 106 178. (Székesfehérvári keresztesek 

konventje. 3. 2. 16.)  
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2. Tá. 1. > Uő., 1377. jan. 24. Dl. 106 184. (Uo. 3. 2. 22.) 
3. Tá. 2. > Uő., 1377. máj. 25. Dl. 106 182. (Uo. 2. 3. 28.)  

K.: F. X/5. 189. (Tá. 2. alapján, Tá.-ban.); F. X/5. 199. (Tá. 3. alapján, Tá.-ban.) 
R.: Érszegi G., Fejér m. Évk. 5 (1971) 191. 
 
 
949. 1364. dec. 1. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt egyrészről Kallo-i Ivan fia: 
László a maga és Demeter fia: János nevében (akinek teendőit a maga terhére vállalta) és 
Kallo-i [Simon] fia: Imre a maga és fivére (uterinus frater): Péter nevében (ue. vállalással), 
másrészről Mykola-i János fia: Tamás a maga és Margit nemes asszony, ……….., Ibran-i 
Ambrus fia Lőrinc leánya nevében Konth Miklós nádor (H) ügyvédvalló levelével, ……… 
és Tamás megvallotta, hogy …… anyja: ezen Lőrinc leánya és annak leánytestvére (soror) 
…… birtokokból járó leánynegyede, hitbére és jegyajándéka ügyében ezen Kallo-i neme-
sek ellen pert indítottak, de végül mivel Ivan fia: László ……… és Simon fia: Péter mind-
ezek fejében átadták a Zabouch megyei Scenthpeter birtokot minden haszonvétellel ….. az 
ottani tulajdonjogot …….. anyjára ruházva, [vállalva] a maguk és a távollevők személyében 
…. büntetés terhe alatt, hogy őket abban bárki ellenében ….. megvédik, megőrzik …… 
Tamás a maga, Margit és utódaik nevében a leánynegyed, hitbérek és jegyajándékok ügyében 
Iuan fiait, Simon fiait és utódaikat nyugtatta, szavatosságot vállalva feléjük, ha az ő és ezen 
asszonyok (Lőrinc leányai) generacio-jából bárki mindezek okán bármikor is zaklatná 
őket. A felek vállalták, hogy [1365.] ápr. 20-án (oct. Passce) Scenthpeter birtokra mennek, 
…… a Kallo-i nemesek a konvent tanúságát odavezetik, a birtok határjeleit saját birtoklá-
suknak megfelelően felemelik, majd a felek a konventhez visszatérnek és mindezt annak 
oklevelében megerősítik. D. 2. die Andree, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent. hh. lt. Acta anni 1364. 19. (Df. 219 517.) Egy nagyobb részén 

foltos. Hátlapján pecsét töredékei. 
R.: F. IX/6. 130–131; Doc. Rom. Hist. XII. 382. 
 
 
950. 1364. dec. 2. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) Beren-i 
Fanch fia Pál fia: László mester a maga és fivérei (uterinus frater): István és Fanch, valamint 
ue. Fanch fia László fia: László (az ő patruelis frater-e) nevében bemutatta a Boszniában 
(in terra Wzure) ellopott pecsétjével ellátott, 1343. jan. 6-i, ép és gyanútól mentes nyílt 
oklevelét, amiben a Symig megyei Beren birtokot Jánosnak és frater-einek (vissza)adta 
okleveleik és hű szolgálataik alapján (l. Anjou-oklt. XXVII. 11. szám), kérve, hogy azt a 
birtok visszaadásával és adományával együtt fogadja el és nekik és örököseiknek erősítse 
meg. A király ezen János fia: László, a királyi aula familiárisa kérésére az oklevelet alaposan 
megvizsgálva és azt jogszerűen kiadottnak találva, az abban foglalt birtokadománnyal 
együtt elfogadja, és nekik és örököseiknek királyi hatáskörrel örökre megerősíti, nem 
érintve más jogát, függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 
1364., IV. Non. Dec., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulin spalatói, Miklós zárai, Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán 
győri, László veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános 
vikáriusa, Vilmos pécsi, Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István 
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testvér nyitrai, Miklós traui, Demeter nonai, Bálint makarskai, István fárói, Máté sebenicoi, 
Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a szerémi, knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, [János 
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machou-i 
bán, Zudor Péter királyi pohárnok-, Lyzka-i Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, 
Imre királyi lovászmester, Benedek mester pozsonyi comes.] Arenga. 
 
Má.: 1. SML. Oklevelek 109. (Df. 288 451.) Egykori E.-je alapján, újkori. 

2. Dl. 1077. (NRA. 1777. 18.) 1788. évi, Tá. alapján. 
Tá.: Vingárti Geréb Péter országbíró, 1498. okt. 30. Dl. 12 800. (Kúriai lt. Actus sollenses 3. 3435.) 
K.: C. Tóth N., LK. 2002. 151–153. (Tá. alapján, Tá.-ban) 
R.: Uő., Uo. 133. (Tá. alapján; mindkét esetben 1360. dec. 2-i dátummal) 
Megj.: A regeszta Má. 1. alapján készült (a Df.-jelzet alatti fotókról hiányzik a méltóság-

névsor vége, így azt a 941. számú oklevélből pótoltuk). Tá. és Má. 2. szövegében a 
sexagesimo szó után kimaradt az egyik quarto, de a 23. uralkodási év (és a méltóság-
névsor) elárulja, hogy nem 1360., hanem 1364. évi oklevélről van szó. – A szereplők 
genealógiája (valószínűleg másolási hiba miatt) Má. 1.-ben hibás, vö. Engel, Gen.: 
Fáncsi (gordovai). 

 
 
951. 1364. dec. 2. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Petri-i Lőrinc fia: Tamás a 
maga, valamint Chazar-i Zele (dict.) Domokos és Patha-i Salamon fia: Péter feleségei, az ő 
leánytestvérei (soror uterina) nevében a konvent ügyvédvalló levelével megvallotta, hogy 
bár ők a néhai Kallo-i Byri (dict.) Tamás birtokaiból ezen nemes asszonyoknak járó hitbérek 
és jegyajándékok ügyében pert indítottak Semyen-i László fiai: Ubul és Mihály mesterek 
ellen, de miután atyafisági szeretet miatt megfelelő elégtételt kaptak, László fiait mindezek 
ügyében örökre nyugtatták, s most teszi ezt Tamás a maga és leánytestvérei nevében képviselői 
hatáskörrel. D. 3. die Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 066. (Kállay cs. lt. 1300. 1425.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, 

valamint pecsét nyoma. 
R.: Kállay 1547. szám. 
 
 
952. 1364. dec. 2. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Mykola-i János fia: Tamás a 
maga és Margit nemes asszony, Nabrad-i János felesége, Ibran-i Ambrus fia Lőrinc leánya 
nevében Konth Miklós nádor (H) ügyvédvalló levelével nyugtatta a Margitnak és az ő 
anyjának (ezen Lőrinc leányainak) a Bogus, Syma és Scenthpeter birtokokból a természetjog 
és az ország szokása szerint járó leánynegyed, hitbérek és jegyajándékok ügyében Semyen-i 
László fiait: Ubul és Mihály mestereket, örök hallgatásra kötelezve feléjük Margitot mindezek 
ügyében. D. 3. die Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 067. (Kállay cs. lt. 1300. 1446.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 

pecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt, újkori. 
R.: Kállay 1548. szám; Doc. Rom. Hist. XII. 383. 
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953. 1364. dec. 2.  
A vasvári káptalan előtt Apathy-i János fia: Miklós és felesége: Annus nemes asszony, 
Pokud-i János fia Márton leánya megvallották, hogy a Zala folyó melletti Saramaszege 
birtokon levő teljes részüket, ti. e birtok felét, amit ezen Márton és annak fia: Miklós a 
káptalan más oklevelével nekik adtak, nov. 30-tól (a fe. Andree) annak 13. évfordulójáig, 
vagyis 12 teljes évre (usque 13. eiusdem fe. revolucionem scilicet ad spacium 12 annorum 
integrorum) elzálogosították Fülöp fia: László mesternek és Zenthgyrolth-i Miklós fiainak: 
Péter és Fülöp mestereknek 8 márka dénár készpénzért (minden márkát 10 pensa-val számolva), 
úgy, hogy a 12 év leteltéig azt nem válthatják ki, de azután a mondott összegért bármikor. 
D. f. II. p. fe. prenotatum, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 30 020. (GYKOL. Cista comitatuum. Szatmár 4. 61.) Hátlapján újkori kéztől 

tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala. 
 
 
954. 1364. dec. 6. Korpád 
[I.] Lajos király (H) tudomására jutott, hogy Zenthlazlo-i Imre fiai: László, Pál és István, 
Konrád fiai, Bol-i Beke fia István fiai és más nemesek a királynéi jobbágyoktól és azok 
javai után jogtalan és nem szokásos vámot szednek folyamatosan, amivel őket szerfelett 
zaklatják, javaikban kárt okoznak és személyüket megsértik. Ezért a király utasítja a pécsi 
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel István mester, a váradi egyház főesperese, 
speciális királyi ember mondja meg ezen nemeseknek a király szavával, hogy mutassák 
meg neki okleveleiket (ha vannak) e vám beszedéséről és annak ügyében igazolják magukat, 
különben idézze meg őket (evocet) okleveleikkel együtt a királyi jelenlét elé mindezek 
megokolására, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. in villa Corpad, in fe. 
Nicolai, a. d. 1364. 
 
Á.: a 989. számú oklevélben. 
 
 
955. 1364. dec. 6. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy a Zaboulch és Beregh megyei 
nemesek közösségének szept. 9-én (f. II. p. fe. Nat. virg. glor.) Karaaz falu mellett tartott 
közgyűlésén (miként az ott kiadott okleveléből erről értesült) Komorod-i János fia: Jakab 
előadta, hogy amikor Antal nevű egykori Komorowd-i jobbágyát Komorowd falu szokása 
szerint hatalmaskodási bírságban (in iudiciis potencialibus ~ gravamine iudiciali) elma-
rasztalták, Antal az ő engedélye és a földbér kifizetése nélkül titokban Warada-i János fia: 
Domokos Lythke nevű birtokára szökött, de 5 ökre Komorowd-on maradt, amik fejében 
Domokos  jogtalanul elvette Jakab Komoroud-i jobbágyai 25 juhát (pecora); erre András 
fia: Mihály a nádor ügyvédvalló levelével Domokos nevében őt Jakab vádjában (accio) 
ártatlannak mondta; mivel Jakab a vádját nem oklevéllel nyilvánította ki, ezért a nádor 
meghagyta, hogy Domokos nov. 8-án (oct. OO. SS.) harmadmagával, nemesekkel az egri 
káptalan előtt tegyen le esküt, hogy Jakab vádjában ártatlan, majd a káptalan jelentését a 
felek a nádornak vigyék vissza nov. 15-én (8. die). Akkor Albert fia: Pál bemutatta Domokos 
nevében a nádornak a káptalan oklevelét, miszerint bírói meghagyásának megfelelően 
Domokos az esküt a mondott helyen és napon mindezekről letette Jakab ellenében. Ez 
alapján a nádor Jakab vádjában nyugtatja és felmenti Domokost. D. in Wissegrad, 22. die 
reportacionis seriei deposicionis iuramenti prenotati, a. d. 1364. 
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E.: Dl. 77 343. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 361.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 
(pro Dominico filio Johannis filii Ladislai de Kysuarada…), valamint pecsét nyoma. 

K.: Z. III. 271–272. 
 
 
956. 1364. dec. 6. 
A Saxard-i monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Bubek István comes 
országbíró a Nyulak szigeti apácák érdekében 1 évre kibocsátott oklevelének megfelelően 
kiküldték tanúságul Miklós testvér papot, akivel Tuteus-i Péter fia: László királyi ember 
dec. 4-én (f. IV. p. Andree) tilalmazta attól Adrian-i Pabor-t és fiát: Miklóst, hogy a méne-
sükkel használják az apácák Chuza nevű birtokát és elvegyék annak hasznait. D. in fe. 
Nicolai, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5352. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 52. 8.) Papír. Hátlapján azonos és 

középkori (Chwza névalakkal) kéztől tárgymegjelölések, valamint töredékes zárópecsét. 
 
 
957. 1364. dec. 6. 
[A zalai] Szt. Adorján vértanú-monostor [konventje] előtt megjelent ..….. Miklós fia: István 
………… Haholth-i Mihály fia: János mester ……. Miklós fia: [István] elmondta, hogy 
szükségei miatt ……. a Zompach birtokon levő örökjogú részeit minden haszonvétellel 
(szántóföldek, erdők, kaszálók, mezők) …. elzálogosította János mesternek … márkáért 
(10 pensa-val szá[molva]), a bármikori visszaváltás lehetőségével ezen összegért. Ezenfelül 
István speciális védelmezőjévé fogadta János mestert. D. in fe. Nicolai, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 68 243. (Kisfaludy cs. id. ága 54.) Hiányos. Hátlapján középkori kéztől tárgymeg-

jelölés részlete, valamint pecsét töredékei. 
 
 
958. 1364. dec. 6. 
A Zubor-i Szt. Ipolit-monostor konventje előtt megjelent Sifrid, a Gron melletti Szt. Bene-
dek-monostor apátja és Kysscelepchen-i Kisleuqus [!], és utóbbi bemutatta [II.] András 
király (H) 1234. évi privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 533. szám), amit az apát kérésére 
(mivel monostora jogait érinti) a konvent átír neki függőpecsétes oklevelében. D. in fe. 
Nicolai, a. d. 1364. 
 
E.: EPL. Esztergomi káptalan mlt. Acta radicalia 9. 1. 5. (Df. 235 985.) Hátlapján közép-

kori (Kyszelepchen névalakkal) és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét 
hártyaszalagja. 

 
 
959. 1364. dec. 7. [Vi]segrád 
Ko[nth] Mik[lós] nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Warangh-i János fia: Domokos 
mester, hogy szükséges a Wesprim-i Szt. Margit szűz és vértanú-egyháztól délre és keletre 
levő 2 örökjogú telekhelye visszavétele (recaptivacio), bejárása és számára történő iktatása. 
Ezért a nádor kéri a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zolad-i Gergely 
fia: István v. Sar-i Iwan fia: Miklós v. Jutas-i Péter fia: István v. Sar-i Tamás fia: Miklós v. 
Sar-i Bedech fia: Tamás nádori ember a szomszédok jelenlétében a két telekhelyet vegye 
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vissza, járja be, majd iktassa Domokosnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellent-
mondókat idézze Domokos ellenében a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. 
…..segrad, oct. Andree, a. d. 1364. 
 
Á.: a 995. számú oklevélben.  
 
 
960. 1364. dec. 7. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Barcha-i Miklós 
fia: János tiltakozott, hogy bár Barcha-i Mayus fia Tamás fia: György a Barcha-n levő 
földrészét elzálogosította neki, de most György fivére: Sebestyén e földrészt el akarja foglalni 
és abba be akar menni (se in eandem intromittere), ezért Sebestyént mindettől tilalmazta, 
hacsak előbb ki nem váltja tőle a földrészt azért az összegért, amennyiért az elzálogosításra 
került. D. oct. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 60 304. (Máriássy cs. lt. Vegyes 162.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(…contra Sebastianum filium Thome filii Mayus de alia Barcha…), valamint 
zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
961. 1364. dec. 7. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konventje előtt Myko fia: 
Miklós a maga és fivérei: Miklós és Jakab pap nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) 
az ő jelenlétük és tudtuk nélkül János fia: Tamás, annak fiai: Máté (Mathyus), János és 
István, Miklós fia: János, annak fia: Antal és fivére (uterinus frater): Kelemen maguk között 
örök osztályt tettek, ezért őket ettől tilalmazta. D. oct. Andree, a. d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 83 298. (Bárczay cs. lt. 7. 2.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro filiis 

Mykow de KezepBarcha contra Johannem filium Nicolai et Thomam filium Johannis 
et alios intranominatos de eadem Barcha…), valamint zárópecsét töredékes nyoma. 

 
 
962. 1364. dec. 7. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt Zeremy (dict.) Mihály, Simon 
fia: Péter famulus-a és képviselője ezen ura nevében tilalmazta annak frater-ét: Imrét a 
birtokrésze elidegenítésétől és elzálogosításától, Semyen-i László fiait: Ubul és Mihály 
mestereket pedig a birtokrész elfoglalásától, elfogadásától és annak tulajdonába való 
bemeneteltől. D. oct. Andree, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 068. (Kállay cs. lt. 1300. 1418.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés 

(eszerint Péter Kallo-i), valamint zárópecsét körvonala. 
R.: Kállay 1549. szám. 
 
 
963. 1364. dec. 7. 
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt Fyad-i János fia: Tamás a maga és frater-e: 
István nevében megvallotta, hogy ő Vgal-i néhai Pál mester fiával: Miklóssal minden eddigi 
kár, jogtalanság és viszály, főleg a Miklós által ellenük elkövetett hatalmaskodások ügyében 
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fogott bírók elrendezésével megegyezett és Miklóst mindezek ügyében nyugtatta. Vállalta, 
hogy ha a megegyezés ügyében a frater-ével: Istvánnal szemben nem tudja Miklóst szavatolni, 
akkor 10 márkában marasztalják el, a bíró része nélkül. Tamás érvénytelenítette a Miklós 
ellenében kiadott összes peres, tudományvevő, tiltakozó és tilalmazó oklevelét. D. sab. p. 
Nicolai, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5353. (NRA. 53. 25.) Papír. Hátlapján pecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. Lt. Évk. 29 (1998) 32. 
 
 
964. 1364. dec. 8. Damásd 
[I.] Lajos király (H) elé járult Zudar (dict.) Péter királyi pohárnokmester, Wyuar-i és 
Borsud-i comes a fivéreivel (uterinus frater): Istvánnal, Mihállyal, Simonnal, Györggyel, 
Jánossal és Imrével (Zudar dicti), a királyi aula ifjaival, és hű szolgálataikat előadva az ő 
Radama és Kurima, Sumus-i György fia János fiai Marganya, a Razgum-i [!] nemesek és 
Lorand fia: Miklós Monyaros, valamint Kal fiai Kuchyn nevű birtokai között fekvő Sarus 
megyei királyi erdőt kérte örök adományul, állítva, hogy az teljesen a királyi adományozási 
jogkörhöz tartozik. Az uralkodó (aki kormányzása hivatalából fakadóan a neki hűen szolgálók 
érdemeit a kegyesség lelkületével kell mérlegelje, és azokat, akiket tetteik a királyi viszonzásra 
méltóvá tesznek, érdemeiknek megfelelően jutalmaznia) Zudar Péter mester és fivérei a 
király és országa feladataiban végzett hű szolgálataiért ezen teljes királyi erdőt minden 
haszonvétellel és tartozékkal, azon határok alatt, amikkel eddig azt uralkodói joga nevében 
birtokolta, királyi új adomány címén Péternek és fivéreinek adományozza örök birtoklásra, 
nem érintve más jogát. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában bocsátja 
majd ki. D. in Damas, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5354. (NRA. 1539. 80.) Előlapja jobb felső sarkában: relacio Pauli de Lyzkou, 

hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvonalában: relacio 
Pauli de Lyzkou magistri dapiferorum regalium. 

Tá.: Jolsvai Leusták nádor, 1394. ápr. 28. Dl. 2361. (Uo. 1544. 23.) Eltérő névalakjai: 
Karima, Somos, Monioros, Rozgon, Kaal. 

R.: Bakács, Pest m. 806. szám. 
 
 
965. 1364. dec. 8. Fehérvár 
Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy bár a Scepes-i káptalan idézőlevelének megfelelően 
Hennil bíró, valamint Helman, másik Helman, Nykus, Péter, Hermann és Fridric, 
Gilnuchbanya-i esküdt polgárok nov. 28-án (quind. ferie quinte p. Martini) meg kellett 
jelenjenek színe előtt Jekkulfolwa-i Jekkul fia: Domokos ellenében, de akkor ezt [nem] 
tették, [nem is] küldtek senkit maguk helyett, holott Domokos a törvényes napokig várt 
rájuk, ezért a királyné bírságban marasztalja el őket, ha magukat [nem] tudják ésszerűen 
kimenteni. D. Albe, in fe. Conc. virg. glor., [a.] d. 1364. 
 
Fk.: Dl. 83 299. (Bárczay cs. lt. 35. 51.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 

zárópecsét töredéke. 
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966. 1364. dec. 8. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje előtt a Beregh megyei négy szolga-
bíró oklevelének megfelelően egyrészről Chazlouch-i László fia: János mester, másrészről 
Bagonya fia: János mester között dec. 7-én (oct. Andree) öt nemes fogott bíró általi döntésnek 
kellett volna történnie, azonban akkor Bagonya fia: János nem jelent meg és nem is küldött 
senkit, holott Chazlouch-i János egész nap várt rá. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 52 069. (Kállay cs. lt. 1300. 1433.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, 

valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Kállay 1550. szám. 
 
 
967. 1364. dec. 9. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy (miként ezt 
korábbi oklevele tartalmazza) perhalasztó oklevelének megfelelően színe előtt Mihály fia: 
Ábrahám és Nogabon-i Gyurk fia: Peteu a maguk, valamint Kázmér fia: András, Gyurk 
fia: Mihály, Péter fia: Miklós, Mihály fia: Domokos, Chuta fia: István, Lőrinc fia: Péter, 
Jakab fia: János, Péter fia: János, Sebestyén fia: Tamás, Buda fia: Lukács, András fia: 
Domokos, Peterke fia: János, Simon fia Péter fia: János, Marcell fia: Máté, Polcha fia: 
Péter, János fia: Mihály, Jakoh [!] fia: Lőrinc, Chyba fia: Péter, Balázs fia: Miklós, Pál fia: 
János, Péter fia: Tamás, Mihály fia: Péter, Miklós fia: Péter, György fia: Pál, Balázs fia: 
János, Benedek fia: Pál, Pok fiai: Péter és Jakab, Bartal fia: János, Miklós fia: János, 
Weyse fia: Péter, Zolad fiai: Miklós és András, Nogabon-i nemesek nevében a pozsonyi 
káptalan ügyvédvalló levelével máj. 1-jén (oct. Georgii) az óbudai apácák ellenében bemutatták a 
pozsonyi káptalan királynak szóló, az országbíró kérését átíró, 1363. évi (anno prox. 
transacto) oklevelét, állítva, hogy ez tartalmazza keresetüket (accio). Eszerint amikor e 
Nogabon-i nemesek Karcha-i Demeter fia: Ábrahám királyi emberrel és János Zeredahel-i 
pappal (presbiter senior), a káptalan országbírói írásos kérésre kiküldött tanúságával 1363. 
jún. 26-án (f. II. p. Nat. Johannis Bapt., in anno prox. elapso) Nogabon föld egy részét a 
szomszédok jelenlétében visszavéve (recaptivando), régi határai mentén bejárva és mások 
birtokaitól elkülönítve ellentmondó nélkül iktattatták maguknak és örököseiknek, utóbb a 
káptalan előtt Samuth-i Pál fia: Tamás, Jakus comes pozsonyi bíró famulus-a az óbudai 
apácák nevében az iktatásnak ellentmondott, emiatt az apácákat a királyi és káptalani ember 
megidézték a királyi jelenlét elé [1363.] aug. 1-jére (oct. Jacobi) a Nogabon-i nemesek 
ellenében. Erre Pál fia: Tamás az apácák nevében a budai káptalan ügyvédvalló levelével 
az ellentmondás okaként azt jelölte meg, hogy a Nogabon-i nemesek a bejárás által az apácák 
Reen nevű birtokát (ami hozzájuk királyi adományból tartozik) Nogabon birtokhoz akarták 
csatolni. Az országbíró erre megkérdezte Ábrahámot és Peteu-t, hogy mikor és ki idegenítette 
és foglalta el tőlük e birtokrészt, és ez ügyben tilalmaztak v. tiltakoztak-e, mire ők azt 
mondták, hogy e birtokészt néhai Péter (akinek fia: Andych örökös nélküli halála után a 
Reen nevű birtokát a király az apácáknak adta) foglalta el abban az időben, amikor a 
pozsonyi várat a németek (teutuni) tartották, akiktől Péter e vár várnagyságát megkapta; ők 
maguk pedig szerfeletti szegénységük miatt minderről nem tudtak tilalmazó v. tiltakozó 
okleveleket kiadatni, e birtokot pedig az Abon nevű örökjogú birtokuknak nevezték. Mivel 
a pozsonyi káptalan leveléből nem derült ki, hogy e nemesek mekkora és milyen birtokrészt 
akartak a bejárással Nogabon birtokhoz csatolni, az országbíró pedig e birtokrész megte-
kintése és becslése nélkül nem tudott megfelelő döntést hozni a felek között, ezért oklevelével 
kérte a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a királyi emberek menjenek 
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aug. 1-jén (oct. Jacobi) Nogabon birtokra és a mondott birtokrészre a szomszédok és a 
felek v. képviselőik jelenlétében, először a Nogabon-i nemesek az általuk visszavett birtokrészt 
a korábbi bejárásnak megfelelően járják be és pontosan mutassák meg a királyi és káptalani 
embereknek, akik megtekintve annak hasznait és tartozékait, királyi mértékkel megmérve 
v. szemmel megtekintve fogott bírókkal becsüljék fel Challoukuz districtus szokása szerint, 
majd a káptalan tegyen a királynak jelentést aug. 27-re (oct. regis Stephani). Akkor Lőrinc 
fia: Péter, Gyurk fia: Peteu és Chyba fia: Péter a maguk és a többi Nogabon-i nemes nevében 
a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, ill. Pál fia: Tamás az apácák nevében azok 
ügyvédvalló levelével bemutatták a győri káptalan jelentését, miszerint az országbíró levelének 
megfelelően Karcha-i János fia: László királyi emberrel (a felperes Nogabon-i nemesek 
részére) karpapjukat: Benedeket, ill. Cheufolua-i Egyed fia: András királyi emberrel (az 
alperes óbudai apácák részére) kanonoktársukat: György mester küldték ki tanúságul, akik 
aug. 1-jén és a köv. napokon Nogabon birtokra és a mondott birtokrészre mentek a szom-
szédokkal, a felperes nemesekkel, valamint Pagan (dict.) Tamással és Domokossal, az 
apácák képviselőivel, és először a Nogabon-i nemesek az általuk korábban visszavett birtok-
részt a korábbi bejárás szerint bejárták, pontosan megmutatták a királyi és káptalani embe-
reknek, akik megtekintve annak hasznait és tartozékait, királyi mértékkel megmérték, és 
rétekkel, kaszálókkal, szántóföldekkel és műveletlen földekkel együtt ott 238 holdat, 18 
gyümölcsfát és nyolc – 26 kaput (porta) tartalmazó – teljes telket (laneum) találtak, és 
amikor a mérés után fogott nemes bírókkal azt fel akarták becsülni, a Challokuz-i 
conprovincialis nemesek a megmért földet nem Challokuz districtus szokása, hanem inkább az 
ország szokása szerint akarták felbecsülni, mivel ugyanazon szokás és törvény (consuetudo 
et lex) alatt vannak, mint a többi országlakos; az apácák képviselői beleegyeztek a 
Challokuz districtus szokása szerinti becslésbe, de a nemesek nélkül a királyi és káptalani 
emberek e földet nem tudták felbecsülni. Mivel tehát a káptalan jelentése szerint a becslés 
nem tudott megvalósulni, az országbíró pedig e birtokrész Challokuz districtus szokása 
szerinti becslése nélkül a felek között nem tudott megfelelő döntést hozni, ezért írásban 
kérte ismét a győri káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a a királyi emberek 
nov. 15-én (quind. OO. SS.) és a köv. alkalmas napokon menjenek Nogabon birtokra és a 
mondott birtokrészre a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, e megmért és 
határjelekkel (signis metalibus) kijelölt birtokrészt, megtekintve annak hasznait és tartozékait, 
fogott bírókkal becsüljék fel Challokuz föld v. districtus szokása szerint az értékén (in 
condigno suo precio et valore), majd a káptalan tegyen a királynak jelentést nov. 18-ra 
(oct. Martini). Akkor Mihály fia: Ábrahám, Gyurk fia: Peteu és Balázs fia: János a maguk 
és a többi Nogabon-i nemes nevében a pozsonyi káptalan ügyvédvalló levelével, ill. Pál 
fia: Tamás az apácák nevében a budai káptalan ügyvédvalló levelével bemutatták a győri 
káptalan jelentését, miszerint az országbíró levelének megfelelően Hudus-i Mátyás fia: 
Balázs királyi emberrel (a Nogabon-i nemesek részére) kanonoktársukat: Tamás mestert, 
ill. Cheufolua-i Egyed fia: András királyi emberrel (az óbudai apácák részére) karpapjukat: 
Miklóst, a Szt. Bereck hitvalló-oltár rector-át küldték ki tanúságul, akik nov. 15-én 
Nogabon birtokra és a Nogabon-i nemesek által korábban visszavett birtokrészre mentek a 
szomszédokkal, a felperes nemesekkel és Samuth-i Pál fia: Tamással, az apácák képviselőjével, 
és a Reen nevű, korábban visszavett birtokot, megtekintve annak hasznait és tartozékait, 
fogott nemes bírókkal Challokuz provincia szokása szerint 69,5 márkára becsülték. Ezután 
Peteu, Ábrahám és János bemutatták a győri, nyitrai és pozsonyi káptalan királynak szóló 
(annak írásos parancsát átíró), 1354-ben Nagyböjt idején, különböző időpontokban (sub. a. 
d. 1354., in diversis terminis in Quadr.) kiadott tudományvevő okleveleit. Ezek közül a 
győri és nyitrai káptalan oklevelében az szerepelt, hogy Karcha-i Demeter fia: Ábrahám és 
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Terbete-i István fia: István királyi emberek és e káptalanok királyi írásos parancsra kiküldött 
tanúságai (Miklós, a győri káptalan karpapja, a Szt. János apostol és evangélista-oltár 
rector-a, ill. Mihály mester nyitrai al-olvasókanonok) 1354. márc. 9-én (domin. Remin., 
anno in eodem) Pozsony megyében a Challokuz districtus-ban nemesektől, nem nemesektől, 
bármilyen helyzetű és állapotú emberektől, akik aznap a Zerdahel-i Szt. György-
plébániánál ájtatosság okán (causa devocionis) nagy számban összegyűltek, és főleg a 
szomszédoktól nyíltan és titokban megtudták, hogy néhai Ogya-i Péter sok évvel azelőtt 
magának adományul kérte János fia: Péter és Mihály fia: Ábrahám, valamint Nogabon-i 
frater-eik és rokonaik (Mozga fia: Pál, Mihály fia: Domokos, Balázs fia: János, Chyba fia: 
János) Nogabon nevű birtokuk határai között fekvő földrészét, mint örökösök nélkül elhunyt 
emberek birtokát, a földrészt elfoglalva tartotta és Reen-nek nevezte el, e Nogabon-i nemesek 
birtokán mint hatalmas (potens) ember sátrat állítva 15 napig tartózkodott, míg oda jobbá-
gyokat telepített (populos congregasset super eadem), majd Péter halála után a fia: Andych 
szintén elfoglalva tartotta ezen Reen-nek elnevezett földrészt, e nemesek joga sérelmére, 
amikor pedig ők és rokonaik e földrész ügyében pert akartak indítani, Péter és Andych őket 
mindig félelemben tartották életük végéig (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 133. és 134. szám). A 
pozsonyi káptalan tudományvevő oklevele szerint Hudus-i Mátyás fia: Balázs királyi ember 
és Márton, a pozsonyi káptalan királyi írásos parancsból kiküldött káplánja és tanúsága 
márc. 9-én (domin. Remin.) a Pozsony megyei Challokuz districtus-ban nemesektől, nem 
nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől nyíltan és titokban megtudták, 
hogy egykor Ogya-i Péter fia: Andych elfoglalva tartotta  János fia: Péter és Nogabon-i 
Mihály fia: Ábrahám, valamint Nogabon-i frater-eik és rokonaik Nogabon birtokuk határai 
között régtől fogva fekvő földrészét, azt Reen-nek nevezte el és oda jobbágyokat telepített, 
e nemesek joga sérelmére (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 135. szám). Bemutatták továbbá [I.] 
Lajos király (H) 1354. ápr. 6-án (domin. Ramispalmarum, in dicto anno), Budán kiadott 
nyílt oklevelét, miszerint színe előtt Mozga fia: Pál, Mihály fia: Ábrahám és Nogabon-i 
Balázs fia: Miklós a maguk, valamint Nogabon-i frater-eik és rokonaik nevében tiltakoztak, 
hogy Ogya-i Péter a Nogabon birtok határai között fekvő birtokrészüket hatalmaskodva, az 
ő joguk sérelmére elfoglalva tartotta, Reen-nek nevezte el, és ezt Miklós erdélyi vajda mint 
örökös nélkül elhunyt ember birtokát kérte magának örökre az uralkodótól, a birtokot 
azonban korábban sosem neveztek Reen-nek (annak csak Ogya-i Péter hívta), és mindig is 
Nogabon nevű birtokukhoz tartozott, majd tilalmazták Miklós vajdát attól, hogy Reen birtokot 
megszerezze és abba magát bevezettesse (l. Anjou-oklt XXXVIII. 184. szám). Mivel mindezek 
szerint a Nogabon-i nemesek a Reen nevű birtokrészt a maguk joga nevében mint Nogabon 
nevű örökbirtokukhoz tartozót a királyi emberrel és a pozsonyi káptalan tanúságával maguknak 
iktattatták, aminek a káptalan előtt ellentmondás történt az apácák nevében, akiket a királyi 
jelenlét elé idéztek, és e nemesek azt, hogy tőlük abban az időben, amikor Pozsony várat a 
németek birtokolták (akiktől Ogya-i Péter e vár várnagyságát tartotta), Péter e birtokrészt 
elfoglalta, és ők erről szerfeletti szegénységük miatt nem tudtak kiadatni tilalmazó és tilta-
kozó okleveleket, csak szavakkal (simplici verbali prolacione) állították (amit Ábrahám, 
Peteu és János megismételtek az országbíró előtt), Reen birtokot pedig először Ogya-i 
Péter a háború idején, majd attól fogva birtokolta, hogy [I.] Károly király (H) az ország 
kormányzásának jogarát megszerezte – az ő idején egész Magyaro.-n (H) a béke virágzott 
és az országlakosok a tőlük elfoglalt és elidegenített jogaikat vissza tudták perelni –, Péter 
halála után pedig a fia: Andych, majd annak elhunyta után más bitorlók (detentor) 60 év 
óta v. akörül békésen, zaklatás és per nélkül birtokolták Reen-t, és így az elbirtoklás 
(prescripcio) 32 éve régen elmúlt, az ország szokása (consuetudinaria lex) szerint pedig aki 
a tőle elidegenített birtokjogai ügyében nem tiltakozik, tilalmaz, tartat tudományvételeket, 
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v. indít pert az elfoglalás v. elidegenítés idejétől 32 éven belül, azután e jogai ügyében nem 
indíthat pert, hanem ezen jogokat azok bitorlói birtokolják örökre; a Nogabon-i nemesek 
pedig tudományvevő és tilalmazó okleveleiket jóval az elbirtoklás 32 évének lejárta után 
adatták ki e birtok elfoglalása ügyében, és az országbíró kérdésére azt mondták, hogy nincsenek 
efféle okleveleik a birtokfoglalás v. az elbirtoklás idejéből, Reen birtok pedig az apácákhoz 
tartozik királyi adományból, mindezek alapján az országbíró a vele bíráskodó bárókkal és 
nemesekkel a Nogabon-i nemeseket Reen birtokrész jogtalan követelése miatt annak becs-
értékében: 69,5 márkában marasztalja el, és az általuk visszavett birtokrészt bírói hatásköréből 
az óbudai apácáknak és kolostoruknak ítéli örök birtoklásra, nem érintve más jogát. Erről 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki az apácáknak. D. in Vyssegrad, 
22. die oct. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 5174. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 21. 4.) Hátlapján középkori kezektől 

tárgymegjelölések. Függőpecsét és kék fonata. 
 
 
968. 1364. dec. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája Both-i Péter fia: Domokos kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja a Jazow-i 
Keresztelő Szt. János-monostor konventje 1358. nov. 1-jei zárt oklevelét Kystornouch 
birtok bejárásáról, határjelei emeléséről és iktatásáról (l. Anjou-oklt. XLII. 1224. szám). D. 
in Vissegrad, f. III. p. Conc. virg. glor., a. d. 1364.  
 
E.: Dl. 31 286. (Csicsery cs. lt. 113.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függő-

pecsétre utaló plicatura. 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 409–410. 
 
 
969. 1364. dec. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) az egri káptalannak: elmondták neki Chapouhaza-i Chapou fiai: Miklós, 
János és Pál nevében, hogy a Chapouhaza birtokról szóló okleveleik elvesztek, de ezek 
par-jai a káptalan sekrestyéjében v. levéltárában (conservatorium) vannak, és szükségük 
van rájuk. Ezért utasítja a káptalant, hogy az oklevelek par-jait sekrestyéjükben v. levéltárukban 
keressék meg, és ezek átiratát Chapou fiainak adják ki csalárdság nélkül. D. in Wisegrad, 
4. die Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
Á.: Egri kápt., 1365. jan. 1. Dl. 41 610. (Múz. Ta. Nagy I.) 
Má.: Ue. jelzet alatt, Á. alapján, újkori. 
 
 
970. 1364. dec. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a Zemlen megyei comes-nek v. vicecomes-nek és a szolgabíróknak: 
elmondták neki Nagmihal-i Lőrinc fia: György Vng megyei vicecomes nevében, hogy az ő 
és az Vng megyei szolgabírók notarius-át, Simont a joguk sérelmére és szégyenükre 
(dedecus) Paloch-i Máté fiai: Péter és András gyalázó szavakkal illették, és emiatt Simon 
távozott a notaria-jukról; valamint Vince pap plébánost, Kapus-i alesperest és klerikusát: 
Jánost, akiket Lőrinc fia: György a megyei ítélőszékre (ad sedem iudiciariam) hívott, ott 
szintén káromolták. Ezért a király utasítja a címzetteket, hogy küldjék ki egyiküket v. 
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kettejüket, akik tudják meg minderről az igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in 
Wyssegrad, 4. die Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
Á.: a 988. számú oklevélben.  
K.: Sztáray I. 342. (Á.-ban.) 
 
 
971. 1364. dec. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (V) az Vngh megyei szolgabíróknak: elmondták neki Nogmihal-i Lőrinc 
fia: György vicecomes nevében, hogy notarius-át, Simont a joga [sérelmére] és szégyenükre 
(dedecus) Paloch-i Máté fiai: Péter és András gyalázó szavakkal illették, és emiatt Simon 
távozott a vicecomes és a szolgabírók notaria-járól; valamint Vince pap plébánost, Kapus-i 
alesperest és klerikusát: Jánost, akiket Lőrinc fia: György a megyei ítélőszékre (ad sedem 
iudiciariam) hívott, ott szintén káromolták, miként ez a címzettek tudomására van. Ezért a 
király utasítja fentieket, hogy írják meg, mit tudnak minderről. D. in Wyssegrad, 4. die 
Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
Á.: Ung megye, 1365. jan. 4. Dl. 85 363. (Sztáray cs. lt. 181.) 
 
 
972. 1364. dec. 11. Visegrád 
[I.] [Lajos király (H) a Lelez-i konventnek: elmondták neki Nagmihal-i Lőrinc fia: György 
Vng megyei vicecomes nevében, hogy az ő és az Vng megyei szolgabírók notarius-át, 
Simont az ő joguk sérelmére és szégyenükre (dedecus) Paloch-i Máté fiai: Péter és András 
gyalázó szavakkal illették, és emiatt Simon távozott a notaria-jukról; valamint Vince pap 
plébánost, Kapus-i alesperest és klerikusát: Jánost, akiket Lőrinc fia: György a megyei 
ítélőszékre (ad sedem iudiciariam) hívott, ott szintén káromolták. Ezért a király utasítja a 
konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Dobrun-i Lorand v. István fia: István v. 
Bense fia: Mihály v. Baranch-i Balázs v. Chegze fia: Demeter királyi ember nemesektől, 
nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől tudja meg erről az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, 4. die Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
Á.: a 996. számú oklevélben.  
 
 
973. 1364. dec. 11. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel 
Tegenye-i Miklós v. ……… Mihály fia: …….. királyi ember idézze meg az Vng-i comes-t 
v. a vicecomes-t …….. Paloch-i Máté fia: Péter ellen …… majd a konvent tegyen jelentést. 
D. in Vissegrad, 4. die Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 10. (Df. 219 508.) Foltos, fakult. Hátlapján 

zárópecsét nyoma. 
 
 
974. 1364. dec. 11. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Mand-i Péter fia: István az akár fel-, akár 
alperesként bármely időpontban, oct.-n és quind.-án, az ország akármely egyházi v. világi 
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bírója és jogszolgáltatója előtt jelen oklevél kiadásától 1 éven belül viselt v. viselendő perében 
a fiát: Tamást, Mand-i Demeter fia: Gergelyt, Voya-i János fia: Lászlót, Bukza-i [!] Gergelyt, 
Tykud-i Lászlót, Olivér fia: Demetert és Sorlyan-i Miklós fiait: Jánost és Györgyöt törvényes 
képviselőinek vallja, érvényesnek elfogadva, amit a képviselő(k), vagyis jelen oklevél 
bemutatója(i) együtt v. külön tesz(nek) perei során. D. in Vyssegrad, f. IV. p. Conc. B. 
virg., a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 21. (Df. 219 519.) Hátlapján pecsét körvonala. 
 
 
975. 1364. dec. 12. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) és anyjának, a királynénak elmondta Batur-i Bereck fia néhai Miklós 
mester özvegye, hogy a neki és leányainak Batur faluban járó birtokrészért ezen Bereck fia 
János fiai: László és György, valamint ue. Bereck fia Leukus fia: Péter a király, a királyné 
és a bárók elrendezése és az uralkodó nagypecsétes oklevele ellenére nem akarnak más 
falvaikban megfelelő és egyenértékű részt adni, és a király ezen oklevelének számos pontját 
(articulus) nem tartják be. Mivel a király a mondott elrendezést László, György és Péter 
makacssága ellenére is sértetlenül meg akarja őrizni, ezért utasítja az egri káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságukat, akivel Debreu-i Miklós mester speciális királyi ember László, 
György és Péter Rakomaz nevű birtokából iktasson annyit ezen nemes asszonyoknak minden 
haszonvétellel és tartozékkal, amennyi nekik Batur faluban járna. A felek közötti egyéb 
teendőket pedig végezze el a király mondott oklevelében szereplő módon, László, György, 
Péter és bárki más ellentmondása ellenére is, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in 
Vissegrad, 5. die Conc. B. virg., a. d. 1364. 
 
Á.: 1. Egri káptalan, 1365. jan. 13. Dl. 5377. (NRA. 596. 21.) 

2. Egri kápt., 1365. jan. 13. Uo. (NRA. 841. 19.) Eltérő névalakjai: Rokomaz, 
Vyssegrad. 

Má.: Dl. 98 587. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 50. 123.) Á.-k alapján, újkori. 
 
 
976. 1364. dec. 12. Visegrád 
[I.] Lajos [király] (H) Balázsnak, a veszprémi egyház zalai főesperesének a veszprémi 
káptalan nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján a káptalan részére új 
pecsétjével ellátott oklevelében átírja a Wesprim megyei Kezy nevű birtokuk bejárásáról és 
határjelei emeléséről szóló, 1352. jan. 20-i fehérvári káptalani jelentést (l. Anjou-oklt. 

XXXVI. 40. szám), nem érintve más jogát. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális 
formában adja majd ki. D. in Wyssegrad, f. V. p. Conc. virg. glor., a. d. 1364. 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Keszi 5. (Df. 200 968.) Hiányos.  
Á.: Veszprémi kápt., 1734. aug. 30. Dl. 4248. (Acta Jesuitica. Jaurin. 27. 4.) 
R.: Veszpr. reg. 577. szám. 
 
 
977. 1364. dec. 12. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Nogmihal-i András fia: István nevében, hogy nov. 19-én 
(f. III. p. oct. Martini) Tyba-i Lőrinc fia: György és Bothfalua-i Péter fia: Dachou az ő 
Tyba nevű birtokára mentek hatalmaskodva, elfogták a famulus-át: Jánost és Gergely nevű 
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jobbágya fiát: Mykud-ot, elvették ruháikat és fegyvereiket, és István egy jó lovával együtt 
elhurcolták őket. Ezért a király utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, 
akivel Duran-i Tamás v. frater-e: Sándor királyi ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a konvent tegyen jelentést. D. in Vysegrad, 5. die Conc. virg. Marie, a. d. 1364. 
 
Á.: Leleszi konvent, 1365. febr. 9. Dl. 85 364. (Sztáray cs. lt. 149.) 
K.: Sztáray I. 343. (Á.-ban.) 
 
 
978. 1364. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) a vasvári káptalannak: elmondták neki Kuchk-i Dénes fia: Jakab és 
Karmach-i Leukus fiai: Chuka (dict.) János és másik János nevében, hogy a királyi ember 
és a káptalan tanúsága visszaadták nekik Kyskolus nevű birtokukat, ők annak békés tulaj-
donában voltak eddig, de most István zágrábi püspök és Lőrinc fia: János (a püspök testvére) 
őket Kyskolus birtokból törvénytelenül és hatalmaskodva kidobták, az ő joguk sérelmére. 
Ezért a király utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel András fia: János v. 
Beke fia: János v. Koch-i Miklós fia: Tamás királyi ember tudja meg minderről az igazságot, 
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Vissegrad, in fe. Lucie, a. d. 1364. 
 
Á.: Vasvári kápt., 1365. ápr. 20. Dl. 5355. (NRA. 385. 15.) 
 
 
979. 1364. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Jekkulfolua-i Jekkul fia: Domokos a maga és frater-e: 
Máté nevében, hogy a Gilnuchbanya-i bíró, esküdtek és polgárok zaklatják az ő 
Jekkulfolua-i és Zentmargita-i jobbágyaikat, egyeseket közülük fogságba vetve (detinendo) 
felettük bíráskodnak és javaikat jogtalanul elveszik, holott per van függőben Jekkul fiai és 
a Gilnuchbanya-iak között az utóbbiak által Jekkul fiai ellen elkövetett különböző hatalmas-
kodások ügyében. Ezért a király utasítja a Gilnuchbanya-i bírót, esküdteket és polgárokat, 
hogy Jekkul fiainak, famulus-aiknak és jobbágyaiknak jogtalanságot v. kárt ne okozzanak, 
és őket ne zaklassák semmilyen módon mondott perük lezárásáig. Jelen oklevelet, miután 
elolvasták, adják vissza bemutatójának. D. in Vissegrad, in fe. Lucie, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 60 305. (Máriássy cs. lt. Vegyes 161.) Papír. Hátlapján vörös viaszú kis pecsét 

nyomában: relacio Petri filii Stephani comitis udvornicorum. 
K.: F. IX/4. 566–567. 
 
 
980. 1364. dec. 13. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondta Pettri-i Miklós fia: Peteu, hogy Baka-i Bereck és Ibrun-i 
Albert fia: Pál dec. 11-re (ad f. IV. prox. preteritam) virradóra Hotuon faluban Miklós ottani 
hospes háza mellett az ő Pettri nevű birtoka ügyében kiadott két privilégiumát (az egyik az 
egri káptalané, a másik Simon fia: néhai Pál comes országbíróé) ellopták tőle Berench-i 
László fia: Miklós tudtával, holott per van függőben közte és Bereck között. Ezért az uralkodó 
utasítja a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nogfalu-i Bálint fia: János 
v. Magy-i Tamás v. Magy-i László v. Luue-i László v. Lőrinc fia: Pál v. ………-i Miklós 
királyi ember tudja meg erről az igazságot, főleg László fia: Miklóstól, majd idézze 
(evocet) Berecket és Pált a nádor elé Peteu ellenében [1365.] márc. 5-re (oct. diei 
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Cynerum), a felek közötti perfüggés ellenére is, majd a káptalan tegyen jelentést a nádornak. 
D. in Vissegrad, in fe. Lucie, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni 1364. 3. (Df. 219 502.) Helyenként fakult és 

foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint kis zárópecsét nyoma. 
R.: F. IX/6. 130. 
 
 
981. 1364. dec. 13. 
I. Lajos király átírja a budai káptalan oklevelét (l. 736. szám). 
 
R.: Bakács, Pest m. 807. szám. (ezen dátummal) 
 
 
982. 1364. dec. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy István litteratus az urai (Danauych-i 
Péter fiai: János és Péter mesterek, Wluengius Miklós fiai: Wluengus és László) nevében 
Buda város ügyvédvalló levelével nov. 18-tól (ab oct. Martini) 25 napig állt színe előtt 
Twteus mester fia: László mester ellenében, ám ő a nádor Baranya megyei nemesek közös-
ségének máj. 20-án (f. II. p. S. Trinit.) Nogfalu mellett tartott közgyűlésén kiadott oklevele 
ellenére nem jelent meg, hogy bemutassa 20 forint ügyében igazolólevelét (litteras 
expeditorias), nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor Lászlót bírságban marasztalja 
el, ha magát nem tudja ésszerűen kimenteni. D. in Wyssegrad, 26. die termini prenotati, 
a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 77 344. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 442.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Danaych névalak; …Wluengo ac Ladislao filiis condam comitis Nicolai 
Wluengii…), középkori kéztől: de Baranya, valamint töredékes zárópecsét. 

K.: Z. III. 275. 
 
 
983. 1364. dec. 13. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt megjelent 
egyrészről Nogpalugya-i Péter fia: István mester – a felesége: Klára, valamint Anna 
(Jubiley-i [!] Máté özvegye), Preboch-i Deseu leányai nevében a Turuch-i konvent ügyvéd-
valló levelével –, másrészről Preboch-i Myke fia János fia: Myke, és megvallották, hogy 
azon perben, ami köztük e nemes asszonyok leánynegyede, valamint azok anyja hitbére és 
jegyajándéka ügyében jött létre, fogott nemes bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, 
hogy mivel Myke mester ezen asszonyokat a saját javaival és vagyonával házasította ki 
(cum rebus et bonis suis propriis nuptui tradidisset), ezért őt és örököseit Klára és Anna a 
leánynegyedük, valamint anyjuk hitbére és jegyajándéka ügyében nyugtatták és felmentették. 
Erről Vilmos a kápolnaispánsága címén használt királyi függőpecséttel (regio sigillo quo 
pretextu honoris nostri scilicet comitatus capelle regie utimur pendenti) ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki Myke mesternek. D. in Vissegrad, in fe. Lucie, a. d. 1364. 
 
E.: ŠA. Bytča. Oklevelek 10. C. 1. 4. (Df. 266 619.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

Függőpecsét fonata. 
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984. 1364. dec. 14. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja kinyilvánítja, 
hogy korábbi egyezség- és kötelezvénylevelének megfelelően színe előtt Luchonch-i néhai 
István bán fia: Dénes mester dec. 7-én (oct. Andree) néhai Domokos bán fia: Miklós mesternek 
(annak nagyanyja hitbéréért és jegyajándékáért, valamint anyja leánynegyedéért és ménesbeli 
lovaiért) 263 forintot és 2 pensa dénárt kellett fizessen, kétszeres büntetés terhe alatt. A 
kitűzött napon megjelent egyrészről Bosou fia: János (Miklós mester nevében a vasvári 
káptalan ügyvédvalló levelével), másrészről Pous fia: Tamás (Dénes mester nevében királyi 
ügyvédvalló levéllel), és János megvallotta, hogy mivel Tamás képviselő Dénes személyében a 
mondottakért a 263 forintot (minden forintot 118 dénárral számolva) és a 2 pensa dénárt 
kifizette neki Vilmos előtt, ezért ő ura: Miklós mester személyében Dénes mestert és 
leszármazottait Miklós nagyanyja hitbére és jegyajándéka, ill. anyja leánynegyede és 
ménesbeli lovai ügyében nyugtatja, képviselői hatáskörrel kötelezve Miklós mestert, hogy 
ha valaki Dénest, a fiait és leszármazottait mindezek okán bármikor is perbe vonná, Miklós, 
a fiai és leszármazottai őket szavatolják, s ha ezt nem tennék, akkor a most kifizetett pénzt 
a bíró része nélkül Dénes mesternek v. leszármazottainak a per kezdete előtt fizessék ki. 
Erről Vilmos a királyi kápolnaispánsága címén használt királyi függőpecséttel ellátott 
privilegiális oklevelet bocsát ki Dénesnek. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364. 
 
K.: Bánffy I. 251–252. (Eszerint E.-je: Erdődy cs. galgóci lt. 96. 16. 1.; függőpecsét és 

zöld fonata.) 
 
 
985. 1364. dec. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Zudor Simon mester, a királyi aula ifja kérésére és oklevél-bemutatása 
alapján új pecsétjével ellátott nyílt oklevelében átírja és megerősíti a Boszniában (in terra 
Vzure) ellopott korábbi nagypecsétjével ellátott, 1353. júl. 25-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. 

XXXVII. 504. szám), más jogát nem érintve. D. in Visegrad, domin. p. Lucie, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 70 646. (Perényi cs. lt. 57.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint 

nagypecsét körvonala. 
K.: F. IX/3. 384–386. 
R.: Perényi 108. szám. 
 
 
986. 1364. dec. 16. Visegrád 
Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt 
Bykche-i Vörös (Rufus) Mihály mester alnádor megvallotta, hogy házastársi szeretetből 
feleségének, Katlen nemes asszonynak adta örökre a Bykche birtokon levő részét, a 
Budaváralján (suburbium castri Budensis) Miklós esztergomi érsek telke (fundus) mellett 
levő telkét az ottani épületekkel és a Buda város területén a Keegler nevű hegyen levő 
szőlőjét (mindezek Mihályhoz zálog címén tartoznak). Ha jelen oklevelet visszaviszik, 
Vilmos privilegiális formában adja majd ki. D. in Vissegrad, 4. die Lucie, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 606. (Múz. Ta. 1905. 6.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek 

pecsét töredékei. 
R.: Pest m. 379. szám. 
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987. 1364. dec. 17. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes – Neste nemes leány (Nema-i 
István fia: a férfiörökös nélkül elhunyt Miklós leánya) érdekében előadott – kérésére és 
közbenjárására, valamint királyi kegyességgel és könyörülettel együttérezve ezen leány 
árvaságával és szegénységével, Neste-t néhai apjának az országban bárhol levő összes saját 
birtokán és birtokrészén, főleg Nema-n és más Komárom (Kamariensis) megyei birtokain 
királyi teljhatalomból és speciális kegyből valós és törvényes örökössé és leszármazottá 
teszi, óhajtva, hogy Neste az atyai birtokokba és birtokrészekbe jelen királyi rendelkezésből, 
kegyből és adományból mint apja fiai v. férförökösei (in filios filiorum et heredum 
utriusque sexus per heredes) származzon le örök birtoklásra, lege regni nostri 
consuetudinaria, que huic iuri et gracie repugnare videretur, non obstante; de csak ha a 
néhai Nema-i Miklósnak, a leány apjának nincs túlélő fia v. fivére (uterinus frater) v. unoka-
öccse (filius fratris carnalis), akik leszármazhatnának Miklós birtokjogaiba. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik, a király privilegiális formában bocsátja majd ki. D. in Wissegrad, f. III. p. 
Lucie, a. d. 1364. 
 
Á.: I. Lajos király, 1369. febr. 20. Dl. 41 773. (Múz. Ta. Wégh.) Eszerint nagypecsétes 

nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1367. aug. 6. Dl. 41 723. (Uo.) Eltérő névalakja: Vyssegrad. 

2. Tá. 1. > I. Lajos király, 1369. febr. 20. Dl. 41 773. (Uo.)   
 
 
988. [1364.] dec. 17. Jesztreb 
Tamás mester, [Lachk fiai: Miklós és Pál mesterek, Zemlen-i comes-ek helyettese] és a 
szolgabírók jelentik [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 970. 

szám) kiküldték az egyik szolgabírót, aki Zemlen és Vng megyében nemesektől megtudta, 
hogy Paloch-i Máté fiai: Péter és András gyalázó szavakkal illették Simon notarius-t és 
Vince plébánost, miként azt a királynak György elmondta és a király oklevele tartalmazza. 
D. in Jeztreb, f. III. an. Thome, a. d. prenotato. [1364.] 
 
E.: Dl. 85 361. (Sztáray cs. lt. 146.) Erősen fakult, foltos papír. Hátlapján azonos és újkori 

kéztől tárgymegjelölések, valamint 1 nagyobb és 4 kisebb zárópecsét töredékei. 
K.: Sztáray I. 342–343. (a kiegészítések innen származnak) 
 
 
989. [1364.] dec. 18.  
A pécsi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
954. szám) kiküldték tanúságul prebendarius papjukat: Miklóst, a Boldogságos Szűz-oltár 
mesterét, akivel István mester, a váradi egyház főesperese, speciális királyi ember dec. 16-án 
(f. II. p. Lucie) Bol-i Beke fia István fiaihoz: Andráshoz és Bereckhez ment és a király 
szavával kérte tőlük megtekintésre a vámjukról szóló okleveleiket, de mivel ezek bemutatását 
megtagadták, ezért őket a Cheh-i királynéi jobbágyok [hátlap: hospesek] ellenében [1365.] 
jan. 1-jére (ad oct. diei Strennarum) megidézte (evocasset) a mondott vám beszedésének 
megindoklására. Majd ue. napon Gyula-i Jakab fia Miklós fiaihoz menve szintén kérte 
okleveleiket a Namyan-i [lehúzva: Zederkyn-i] vámjuk ügyében, és ők bemutatták a király 
megerősítő oklevelét ezen vámról, és azt állították, hogy az eredeti privilégiumaik olyan 
biztos és titkos helyen vannak, hogy akkor ezeket nem tudják bemutatni. Mivel Miklós fiai 
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ezen királyi oklevelet bemutatták, a királyi ember őket nem idézte a királyi jelenlét elé. D. 
f. IV. an. Thome ap., a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Gyulay 4. 34. (Df. 259 866.) Hátlapján azonos kéztől 

tárgymegjelölés (Gyvla és Nomyan névalakokkal), valamint mandorla alakú 
zárópecsét körvonala. 

 
 
990. 1364. dec. 20.  
Lorand [fia:] István budavári (castrum Novi montis Pestyensis) bíró, az esküdtek és a polgárok 
előtt Hermann és Jakab, Brassow-i polgárok bemutatták [I.] Lajos király (H) új nagype-
csétjével ellátott nyílt parancslevelét (l. 845. szám), aminek megfelelően ők átírják a 
Brassow-i polgároknak [IV.] László király (H) 1287. jún. 23-i privilegiális oklevelét, amiben a 
budaiaknak (nobis) éves vásár v. sokadalom tartásának kiváltságát adta (l. Reg. Arp. 3449. 

szám). D. in vig. Thome ap., a. d. 1364. 
 
E.: Arhivele Statului Brasov. Brassó város lt. Privilegia et instrumenta publica 5. (Df. 

246 809.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre 
utaló plicatura. 

K.: F. IX/3. 458–459; ZW. II. 222–223; Doc. Rom. Hist. XII. 383–385. (román fordítással) 
R.: Wenzel G., MTT. 4 (1857) 146; Erdélyi Okm. IV. 353. szám. 
 
 
991. 1364. dec. 20. 
Mihály egri püspöktől kérték Péter, a Szt. Erzsébet-oltár mestere, Hench fia János fia: Pál, 
Harangozou falvi hospes és Demon (dict.) Péter néhai pap neptis-e: Ilona, hogy engedélyezze 
az ezen oltár Cheplez területén, Tót (Sclavus) Miklós szőlőjének alsó része felől levő szőlője, 
ill. Ilona Egud területén – a Szt. Péter apostol-egyház, Chazar (dict.) László és Kopach fia: 
Kous szőlői között – fekvő szőlője cseréjét. Mivel Péter pap a szőlőt nem a saját és az oltár 
mesterei, hanem az oltár érdekében cserélte el és Ilonának adott még 22 forintot is, ezért a 
püspök az egri  káptalannal tanácsot tartva ehhez beleegyezését adja és a cserét örökre 
megerősíti. Erről a saját és a káptalan függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. 
in vig. Thome ap., a. d. 1364. 
 
E.: HML. Egri kápt. mlt. 65. 1. 4. 1. 23. (Df. 209 965.) Hátlapján újkori kezektől tárgy-

megjelölések. 2 függőpecsét fonata. 
 
 
992. 1364. dec. 21. Visegrád 
Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy oklevele szerint 
színe előtt a felperes Buguth-i Ábrahám litteratus, ill. az alperes Box fia: István közötti per 
a Vasvár megyei Owalth birtok ügyében hosszan húzódott és több halasztás után máj. 1-jére 
(oct. Georgii) jutott, mikor is Ábrahám bemutatta Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán 
és titkos kancellár itt átírt, 1363. okt. 10-i oklevelét a felek közötti egyezségről (l. Anjou-

oklt. XLVII. 494. szám), mondván, hogy ő azt betartotta és most is kész lenne, de István 
nem törekszik erre, mivel amikor közöttük a birtokosztályuknak meg kellett volna történnie, 
István Owalth birtok teljes határát nem mutatta meg, jogtalan bejárások által Owalth birtokból 
nagy földrészt hasított ki, nem engedte Ábrahámnak, hogy Owalth északi felének terméseit 
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tovább használja, valamint nem akarja ővele lefolytatni azt a pert, amit Owalth birtok határjeleinek 
emelése ügyében egyrészről köztük, másrészről Zarka (dict.) Miklós között jött létre az 
országbíró előtt, holott mindezt teljesítenie kellett volna a kápolnaispán és a vasvári káptalan 
oklevele szerint. Majd Ábrahám bemutatta a vasvári káptalan 1363. nov. 12-i nyílt (l. Anjou-

oklt. XLVII. 561. szám), ue. káptalan 1363. nov. 9-i tilalmazó (uo. 556. szám) és ue. káptalan 
febr. 17-i zárt oklevelét (l. 113. szám), emellett bizonyította a győri káptalan Konth Miklós 
nádornak szóló tudományvevő jelentésével, hogy Owalth birtok mondott felének terméseit 
István nem engedi neki használni, az országbíró győri káptalannak küldött döntéshozó 
oklevelével és a káptalan jelentésével pedig igazolta azt, hogy Box fia: István az Owalth 
birtok határjeleinek emelése ügyében egyrészről köztük, másrészről Zarka (dict.) Miklós 
között létrejött pert vele nem folytatja le, ezért nem található István neve sem az országbíró 
mondott döntéshozó oklevelében, sem a győri káptalan Owalth birtok határjeleiről szóló 
jelentésében. Ezen oklevelekkel szemben István azt mondta, hogy az Ábrahámmal való 
birtokosztályt a kápolnaispán oklevelének megfelelően kész lett volna elvégezni, ha nem 
lett volna az ügyben tilalmazás és halasztás, de az osztályt az országbíró által kijelölendő 
időpontban teljesíti, Ábrahámot Owalth birtok fele használatától nem tilalmazta, most sem 
teszi, az Owalth birtok határjeleinek emelése ügyében egyrészről köztük, másrészről Zarka 
(dict.) Miklós között létrejött, máj. 1-jére (oct. Georgii) kitűzött pert pedig Ábrahámmal 
együtt lefolytatja, és azt állította, hogy bár elveszett az országbíró oklevele, amivel a per 
máj. 1-re lett halasztva, de megvan neki az országbíró egy másik, korábbi oklevele, amivel 
tudja bizonyítani, hogy a mondott pert Ábrahámmal közösen lefolytatja, amit az országbíró 
által kijelölendő későbbi időpontban bemutat. Mindezek alapján, habár a mondott birtok-
osztály a kápolnaispán oklevelében kitűzött időpontban a mondott okokból nem tudott 
létrejönni, de mivel az a felek akaratából egyik időpontról a másikra lett halasztva, annak 
eldöntése pedig az országbíróra lett bízva a vasvári káptalan oklevele szerint, ezért a birtok-
osztály elmulasztása miatt a feleket nem kell büntetéssel sújtani, hanem őket a kápolnaispán 
levelének megfelelően elvégzendő birtokosztályra a jog rendje szerint ismét el kell küldeni, 
ezért az országbíró a vele ítélkező bárókkal és nemesekkel meghagyta, hogy a királyi emberek 
a vasvári káptalan tanúságai jelenlétében júl. 8-án (quind. Nat. Johannis Bapt.) 8 nemest 
(négyet Ábrahám, négyet István részéről) vezessenek Owalth birtokra, a birtokosztályt a 
kápolnaispán oklevele szerint végezzék el, és ezért írásban kérte a vasvári káptalant, hogy 
küldjék ki tanúságaikat, akikkel Peder-i Nagy (Magnus) Péter királyi ember (Ábrahám 
részére), ill. Vlbew-i Péter fia: Miklós királyi ember (István alperes részére) júl. 8-án és a 
köv. napokon mindezt végezzék el bírói meghagyásának megfelelően, majd a káptalan a 
királynak tegyen jelentést aug. 27-re, mikor is Box fia: István az országbíró mondott oklevelét 
mutassa be vállalásának megfelelően. A jelentés megtárgyalását aug. 27-ről az országbíró 
perhalasztó oklevelével nov. 18-ra (oct. Martini) tűzte ki, mikor is Ábrahám és István bemutatták 
neki a vasvári káptalan királynak szóló jelentését (l. 563. szám), majd elmondták, hogy az 
országbíró mondott peres oklevele bemutatásának ügyében fogott nemes bírók elrendezésével, 
az országbíró nyílt oklevelével megegyeztek, és kérték, hogy István comes a vasvári káptalan 
oklevelével közöttük létrejött birtokosztályt a határjelek emelésével együtt fogadja el és 
privilégiumában erősítse meg. Ő ezt teljesíti és függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
bocsát ki Istvánnak. D. in Vissegrad, 34. die oct. Martini, a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 41 607. (Múz. Ta. Nagy I.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-

pecsétre utaló plicatura.  
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993. 1364. dec. 21. 
A Je-i Szt. János-rend fehérvári (Alba) Szt. István király-egyháza ispotályos háza kereszteseinek 
konventje Lorand fia: Bekus és Mihály fia: Demeter, Noue-i nemesek kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függőpecsétes privilegiális oklevelében átírja István király (H) 1029. 
évi függőpecsétes privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 123. szám). D. in fe. Thome ap., a. d. 1364. 
 
E.: Dl. 20. (NRA. 1711. 1.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló 

plicatura. 
Megj.: István neve a keretszövegben sanctus Stephanus rex Hungarie-ként értelmezve 

szerepel, az átírt oklevélben azonban mint Stephanus pissimus [!] rex Hungarie filius 
pie recordacionis regis Geysse. Reg. Arp. az oklevelet II. Géza király fia: III. István király 
oklevelei közé sorolja be és hamisnak tartja. 

 
 
994. 1364. (dec. 21. körül) 
Péter prépost és a Lelez-i [Szt. Kereszt-egyház konventje] azon 20 forint kifizetését, amivel 
korábbi oklevelük szerint Miklós fia: Lukács ………. [a király] írásos parancsának 
megfelelelően a királyi hadoszlás 15. napjára halasztják el. …….. 1364. 
 
E.: Dl. 52 070. (Kállay cs. lt. 1300. 1431.) Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (pro Johanne filio Ladizlai de Chazloch contra Lucasium castellanum de 
Neuichke…), valamint zárópecsét és pecsétfő (caput sigilli) töredékes nyoma. 

R.: Kállay 1551. szám. 
 
 
995. [1364.] dec. 22. 
A fehérvári káptalan jelenti [Kont Miklós] nádornak (H), [a kunok bírájának], hogy levelének 
megfelelően (l. 959. szám) kiküldték tanúságul káplánjukat, Pál Iuan-i papot, akivel Sar-i 
Ivan fia: Miklós nádori ember dec. 19-én (f. V. an. Thome ap.) a szomszédok összehívásával 
a mondott 2 telekhelyhez és egyházhoz ment, és azokat Domokos mester joga nevében 
visszavenni (recaptivare), bejárni és Domokosnak iktatni akarta, de János dékán és Péter 
kanonok a veszprémi káptalan nevében nem a bejárástól, hanem a 2 telekhely visszavételétől 
és Domokosnak történő iktatásától tilalmazták, ezért a nádori ember a veszprémi káptalant 
[1365.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.) a nádor elé idézte Domokos ellenében. D. 4. die 
termini prenotati, a. d. supradicto. [1364.] 
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Veszprémi kápt. mlt. Veszpr. Oppid. 30. (Df. 

200 970.) Hiányos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Domokos 
Varang-i), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. 

R.: Veszpr. reg. 578. szám; Gutheil, Veszprém 95. szám. 
 
 
996. [1364.] dec. 22. 
A Lelez-i konvent jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 
972. szám) Dobrun-i Lorand királyi emberrel kiküldték tanúságul János testvér őrszerzetest, 
akik nemesektől, nem nemesektől és bármiféle helyzetű és állapotú emberektől Vng me-
gyében megtudták, hogy Paloch-i Máté fiai: Péter és András Simont, az Wng megyei 
vicecomes és szolgabírók notarius-át gyalázó szavakkal illették, annak sérelmére és 
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szégyenére, ami miatt Simon távozott a notaria-jukról; majd Vince plébánost és káplánját, 
akiket Lőrinc fia: György a megyei ítélőszékre hívott, szintén káromolták ott. D. 2. die 
Thome ap., a. d. prenotato. [1364.] 
 
E.: Dl. 85 362. (Sztáray cs. lt. 147.) Foltos papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgy-

megjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma. 
 
 
997. 1364. dec. 23. 
Az egri káptalan 1364. dec. 23-i (3. die Thome ap., a. d. 1364.) idézőlevele szerint Casta-i 
Tamás fia: István Alachka-i Lukáccsal, Konth Miklós nádor (H) emberével, a káptalan 
(Miklós nádor írásos kérésére kiküldött) tanúságával és a szomszédokkal dec. 6-án (f. VI. 
an. Lucie) Chasta birtokra ment, azt [lehúzva: Edelyn] Muchun, majd Horuati birtok felől 
bejárva a nádori és káptalani emberrel bizonyos helyeken határjeleket akart emeltetni és 
újíttatni, de Máté (Mathe), Kapolna-i Benedek fia: János famulus-a ezen János és Feled-i 
Deseu fia: László nevében, valamint Gubas (dict.) János és Bereck, Puthnuk-i László fia: 
Mihály jobbágyai annak nevében Muchon és Horuati birtokok felől a határjelek emelését 
és az István mutatása szerinti földek elfoglalását tilalmazták. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1368. máj. 8. Dl. 89 401. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 5. 27.)  
 
 
998. 1364. dec. 23. 
A pozsonyi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy a Miklós esztergomi érsek érdekében 
1 évre kiadott, gyűrűspecsétes oklevelének megfelelően kiküldték prebendarius karpapjukat, 
Jakabot, akivel Rupul-i [?] Tamás királyi ember dec. 21-én (sab. an. Nat. d.) Kyralifiasamut 
~ Samut birtokon Pethes-t, Zorad fia: Simont, Nagy (Magnus) Jánost, Andrást, György fia: 
Istvánt, valamint Balázs fiait: Miklóst és Mihályt, ottani nemeseket [1365.] jan. 13-ra (oct. 
Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézte Miklós érsek ellenében. D. 3. die citacionis predicte, 
a. d. 1364. 
 
E.: EPL. Pozsonyi kápt. hh. lt. 28. 1. 20. (Df. 261 300.) Hátlapján azonos kéztől tárgymeg-

jelölés (Kyralyfiasamod névalakkal), valamint zárópecsét körvonala. 
 
 
999. 1364. dec. 24. Visegrád 
[I.] Lajos királynak (H) elmondták Derenchen-i [Pethew] fiai: Miklós, László, János, András 
és Péter nevében, hogy amikor dec. 23-án (f. II. an. Nat. d.) ZenthIuanusfalua és Seed 
birtokokat a király és a Saag-i konvent emberével az országbíró döntésének megfelelően 
maguknak iktattatni akarták, Ratholth-i Lőrinc [fia] János özvegye és a fiai: Miklós, Baldun 
és Gywla a királyi és [konventi] embert nyíllövésekkel elüldözték, tőlük pedig elvettek 
hatalmaskodva 7 ökröt. Ezért az uralkodó utasítja a Gumur megyei comes-t v. vicecomes-t és 
a [szolga]bírókat, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, akik tudják meg minderről az 
igazságot, majd tegyenek jelentést. D. in Vyssegrad, in vig. Nat. d., a. eiusdem 1364. 
 
Á.: Gömör megye, 1365. jan. 13. Dl. 56 884. (Hanvay cs. lt. 75.) Hiányos papír. Hátlapján 

azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredéke. 
R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 109. 
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1000. 1364. dec. 25. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Keykkw-i Beter fia Péter fia: György a maga és nepos-ai, ue. Péter fia Miklós fiai: László, 
Balázs, János és Mykou nevében bemutatta a Boszniában (in terra Wzure) ellopott korábbi 
nagypecsétjével ellátott, 1353. aug. 24-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét, amiben 
nekik a Gyarmath nevű birtokukon elfogott tolvajok és gonosztevők feletti ítélkezést ado-
mányozta (l. Anjou-oklt. XXXVII. 563. szám). Kérésére a király  az oklevelet a mondott 
keggyel együtt elfogadja, és nekik és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VIII. Kal. Jan., uralkodása 
23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulin spalatói, Miklós zárai, 
Illés raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, László veszprémi, 
István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Vilmos pécsi, 
Mihály egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter 
szerémi electus confirmatus, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, 
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék ürese-
désben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubeek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja, Miklós 
Machou-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, Imre királyi lovász-, 
János királyi ajtónállómester, Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 65 768. (Balassa cs. lt. 83.) Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. 

Függőpecsét vörös fonata. 
Má. 1-2.: Ue. jelzet alatt, újkoriak. 
R.: Balassa 49. szám. 
 
 
1001. 1364. dec. 27. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Zobonya fiai: János és László mesterek bemutatták a Boszniában (in Vzura) ellopott nagy-
pecsétjével ellátott, 1356. okt. 23-i nyílt oklevelét az Endred-i János fia Jakab leányának: 
Chana nemes asszonynak tett speciális királyi kegyről (l. Anjou-oklt. XL. 576. szám) és a 
Gron melletti Szt. Benedek-konvent jelentését (l. 586. szám). Kérésükre a király ezen gyanútól 
mentes okleveleket a mondott keggyel (specialis gracie prerogativa) együtt elfogadja, és 
nekik és örököseiknek királyi hatáskörből megerősíti, nem érintve mások jogait, függő új 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1364., VI. Kal. Jan., uralkodása 
23. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglin spalatói, Miklós zárai, Illés 
raguzai érsek, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Vilmos pécsi, László 
veszprémi, István zágrábi püspök, Szlavónia (regnum Sclauonie) általános vikáriusa, Mihály 
egri, Domokos csanádi, János váci, Péter boszniai, Demeter szerémi electus confirmatus, 
István testvér nyitrai, Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté 
sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a knini és korbáviai szék üresedésben, 
magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István comes országbíró, János királyi 
tárnokmester, Sceech-i Miklós, Dalmácia és Horváto. bánja, Gara-i Miklós Machow-i bán, 
Péter királyi pohárnok-, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónállómester, Imre királyi 
lovász-, Heen [!] fia [Pál fia:] Benedek mester pozsonyi comes. Arenga. 
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Á.: Nyitrai kápt., 1382. szept. 29. Dl. 98 281. (Tabula provincialis. Acta post advocatus. 
19. 32. 8.)  

 
 
1002. 1364. dec. 27. 
[I.] Lajos király 1364. dec. 27-én (in fe. Johannis ap. et ew., a. d. 1364.), Visegrad-on kiadott 
nyílt oklevelében átírta és megerősítette 1346. ápr. 13-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXX. 

298. szám).  
 
Tá.: Bebek Imre nádor, 1374. dec. 3. > Garai Miklós nádor, 1416. márc. 2. > Kapornaki 

konvent, 1417. márc. 2. BFL. Tihanyi apátság. Birtokiratok 42. 1. 32. (Df. 208 412.) 
Má.: Uo. 40. 1. 32. (Df. 208 411.) Tá. alapján, újkori. 
K.: F. IX/7. 223–224. 
 
 
1003. [1364.] dec. 27. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) előtt Péter fia: Bálint a maga és rokonai – Demeter fia: Balázs, Pál fia: 
János, Miklós fia: Bertalan, Mihály fia: Mátyás [Martonfalua-i szerviensek] – nevében 
előadta, hogy ……. Zoloch fia Márton fia: Péter …….. a Liptov, Zólyom (Zoliensis) és 
Turucz megyei nemesek közgyűlésén ….. Ezért kérte az uralkodót, hogy ……. [IV.] László 
király privilégiumáról (kikerestetve a királyi registrum-ból) adjon ki oklevelet. Az uralkodó 
ezen év nélküli privilégiumot (l. Reg. Arp. 3617. szám) – ami szerint Demeter fia: Miklós 
zólyomi comes Zalouk fia: Márton és Zulak fia: Mátyás Akalichna-i királyi jobbágyfiúk 
földjét, amit az Akalichna falubeli népekkel vegyesen (mixtim) birtokoltak, a falutól elkü-
lönítve Mártonnak és Mátyásnak átadta – átírja más jogának sérelme nélkül. Ha jelen oklevelet 
visszaviszik neki, privilegiális formában adja ki. D. in Visegrad, in fe. Johannis ap., a. d. 
1344. [! ∋: 1364.] 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. pag. 2v. 

(Df. 266 606.) Eszerint nagypecsétes oklevél volt. A kiegészítések innen valók. Eltérő 
névalakjai: Zalok, Zolium. 

Má.: 1. Dl. 236. (NRA. 1857. 50.) (1816. márc. 25-i)  
2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) (1816. máj. 4-i)  
3. ŠA. Bytča. Liptó m. lt. Registrum. (Df. 266 606.) (1816. júl. 1-jei)  
4. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (XIX. sz.-i) Mindegyik Reg. alapján.  
5. ŠA. Bratislava. Szepesi kápt. hh. lt. Protocolla 24. 6. A. (Df. 257 961.) Újkori. Foltos 
és fakult. A regeszta ez alapján készült. 

K.: Horváth S., TT. 1902. 26. (Reg. alapján.) 
R.: Horváth S., TT. 1904. 362; LTR 57. (Reg. alapján.); Anjou-oklt. XXVIII. 812–813. 
számok között (Má. 5. alapján, 1364-re javított dátummal). 
 
 
1004. 1364. dec. 27. Győr 
Kálmán [győri] püspöknek István vasvári prépost (Mihály mester vasvári éneklőkanonokkal 
együtt) bemutatta saját függőpecsétes oklevelét (l. 886. szám), amit kérésére a püspök átír, 
és a prépost abban foglalt rendelkezését püspöki hatáskörből (auctoritate nostra ordinaria) 
megerősíti függőpecsétes oklevelében. D. Jaurini, in fe. Johannis ap. et ev., a. d. 1364. 
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E.: Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. Lt. Vasvári kápt. mlt. 3. 7. 
(Df. 279 106.) Foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló 
plicatura. 

 
 
1005. 1364. dec. 27. Zára 
Anno 1364., ind. 3., die 27. Dec. [I.] Lajos király (V) uralkodása, Nicolaus de Matafaris 
zárai érsek, decretum doctor és Seç-i Miklós, Dalmácia és Horváto. általános bánja, zárai 
(Jadra) comes idején Zárában oklevelet bocsátottak ki.  
 
K.: Smič. XIII. 413–414. (Posedarjéban volt E.-je alapján.) 
 
 
1006. 1364. dec. 28.  
Albert bíró és a Cassa-i polgárok közössége elé járult polgártársuk: Miklós festő Péter 
prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje levelével, és annak megfelelően elismerte, 
hogy megegyezett a préposttal Lelez-en 4 üvegablak elkészítéséről (super preparacione 4 
fenestrarum vitrearum pro 4 fenestris aptendarum) 100 forintért, mely összegből a prépost 
kifizetett 40 forintot, a maradékot pedig majd a munka megkezdése után, annak szükséglete 
szerint fizeti ki Miklósnak. Ha valamelyik tábla a prépostnak nem tetszik majd, annak helyére 
Miklós másikat kell állítson. A prépost a munka elkezdése után 20 köböl búzát, 20 köböl 
malátát (brasium) és 2 szalonnát kell adjon Miklósnak, aki az ablakokat az oklevélnek 
megfelelően kell elkészítse. Erről pecsétjükkel ellátott oklevelet adnak ki. D. in die SS. 
Innocentum, a. d. 1364. 
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 129. (Df. 233 737.) Hátlapján pecsét 

töredékei. 
R.: Foltíny J., Száz. 1871. 620. (1365-ös évvel) 
 
 
1007. [1364.] dec. 30. Avignon 
[V.] Orbán pápa [I.] Lajos királynak (U): elküldi hozzá jelen oklevél bemutatóját, a 
domonkos rend generális mesterét: Simont a király honor-ját és támogatását érintő fontos 
ügyben, akinek Lajos adjon hitelt a pápa részéről elmondottakról. D. Avinione, III. Kal. 
Jan., pápasága 3. évében. [1364.] Ugyanígy Erzsébet id. királynénak (U) és [III.] Kázmér 
lengyel (P) királynak. 
 
K.: Theiner II. 66. (Reg. Urbani V. Anno III. secr. fol. 20. alapján.) 
 
 
1008. + 1364. 
[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) 
Frangapan-i István, Segnia, Wegla és Modrussa comes-e, a királyi aula lovagja bemutatta 
[III.] András király 1292. febr. 27-i, ép és gyanútól mentes privilégiumát (l. Reg. Arp. 

3864. szám). Kérésére a király ezen oklevelet és annak tartalmát a benne foglalt kiváltsá-
gokkal (libertatum prerogativis) együtt elfogadja, és királyi új adomány címén az ország 
főpapjai és bárói tanácsával Istvánnak és örököseinek megerősíti, függő új kettőspecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Miklós zágrábi püspök, a királyi aula kancellárja 
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keze által, a. d. 1364., uralkodása 23. évében, amikor Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi comes, Domokos spalatoi érsek, Dénes testvér kalocsai archielectus, Miklós 
egri, András erdélyi, Demeter váradi, Kálmán nyitrai [!], Miklós pécsi, János veszprémi, 
Mihály váci, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, István testvér győri, Pelegrin testvér 
boszniai, Balázs knini püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós erdélyi 
vajda, Zwnok-i comes, Olivér királyi tárnokmester, királynéi udvarbíró, Tamás comes 
országbíró, István, egész Sclauonia és Horváto. bánja, Domokos Machow-i, Miklós szörényi 
(Zeuerinum) bán, Pál királynéi tárnokmester, Lewcus királynéi [!] asztalnok-, Bertalan 
királynéi pohárnok-, Dénes királynéi [!] lovász-, Tewthus királynéi [!] ajtónálló- és János 
királynéi asztalnokmester, Henrik [fia:] János [!] pozsonyi comes. Arenga. 
 
E.: Dl. 38 484. (Frangepán cs. lt. 16.) Hátlapján középkori kéztől: Na Drthnyk, újkori kéztől 

tárgymegjelölés (Dresnyk névalakkal). Függőpecsétre utaló plicatura. 
K.: Frangepán II. 428–429; Smič. XIII. 414–416. 
Megj.: Kortárs hamisítvány voltát mutatja az 1364-re nézvést egyáltalán nem helytálló, 

összekompilált méltóságnévsor.  
 
 
1009. 1364. 
[I.] Lajos király (H) 1364. évi privilegiális oklevelében átírta és megerősítette korábbi pecsétjével 
ellátott, 1349. évi nyílt oklevelét, amiben Poharus (dict.) Péter mester Abavyuar-i comes, a 
királyi aula lovagja szolgálataiért az örökös nélkül elhunyt Zada-i Péter fia: Tamás az ország 
bármely megyéjében is levő minden birtokát és birtokrészét, amik az ország régi szokása 
szerint az uralkodó kezéhez háramlottak és adományozási jogköréhez tartoznak, főleg a 
Pest megyei Zada és Gudulleu birtokokat, minden tartozékkal régi határaik alatt Péter mesternek 
és örököseinek adományozta, más jogának sérelme nélkül. (l. Anjou-oklt. XXXIII. 398. szám). 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. jan. 5. Dl. 4104. (NRA. 630. 6.) 
 
 
1010. 1364. 
[I.] Lajos király (H) 1364. évi privilegiális oklevelében NemethMakwa-i Márk fia: Pethew 
mesternek a szolgálataiért azt az örök kegyet tette, hogy Pethew mester Nemethmakua-n 
lakó 40 (és nem több) teleknyi (mansio) jobbágyai használhatják a Raba nevű királyi erdőt 
annyi kaszálóval, szántófölddel és más haszonvétellel, amennyi e 40 telekhez elég. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1379. aug. 16. Dl. 90 927. (Khuen-Héderváry cs. lt. 38. NB. 7.) 
 
 
1011. 1364.  
[I.] Lajos király (H) 1364. évi privilegiális oklevelében átírta [II.] András király (H) 1214. 
évi oklevelét (l. Reg. Arp. 295. szám), aminek egy részében ez szerepel: [Boleszló váci 
püspök a leleszi monostornak] adta a Latorcán (Latericia) túli Kopus nevű teljes predium-ot, 
aminek határai: Zopoch és Beztrice nevű árkok; Chalanuspataka közepe; Leskou víz 
(torrens); erdő; Kerenza nevű fennsík; határjelek, amik elkülönítik ezen falu, a várnépek és 
Chepel falu földjét; fennsík; wlgo Horozth nevű erdő közepe; Horcoc nevű víz; 
Husychpataka ~ Vsychpataka, ami határ a Latorca révéig, amit Kazatharewy-nek hívnak. 
A Latorca halászóhelyét csak a monostorhoz tartozó falvakban lakó emberek használhatják. 



484 

Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1367. febr. 1. SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 
174. (Df. 233 780.)  
2. Uő., 1367. febr. 1. Uo. 1300. 170. (Df. 233 777.)  

 
 
1012. 1364.  
[I.] Lajos király 1364. évi oklevele, amivel rokona: Cillei (Cilie) Ulrik comes, magnificus 
kérésére fiúsította Margitot, Maryasowcz-i Péter fia: Miklós leányát.  
 
Tá.: Torquatus János és Batthyány Ferenc, dalmát-horvát-szlavón bánok, 1529. Dl. 

33 036. (NRA. 191. 13.) 
 
 
1013. 1364.  
[I.] Lajos király 1364. évi oklevelében átírta és megerősítette az egri káptalan 1363. évi 
nyílt oklevelét, ami átírta [IV.] Béla király 1268. évi privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 

1593. szám), amiben a király a gyepükön (indagines) túli Hozzywmezeu földrészt Walen 
fia: Razlou-nak adományozta érdemeiért (Hozzyumezew határait az oklevél tartalmazta). 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1379. > Guti Ország Mihály nádor, 1478. szept. 3. Dl. 658. 

(NRA. 1684. 8.) 
 
 
1014. 1364. 
[I.] Lajos király oklevele Thelomoy Péternek Kwkerth birtokról. 1364. 
 
Reg.: AM. Košic. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et 

privilegiorum Cassoviensis. 63. A. AAA. 19. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 
 
 
1015. 1364. [?] 
[I.] Lajos király megerősíti [néhai] Magar (dict.) Pál mester adományát, aki Daagh birtokot 
– amit egykor [IV.] Béla király Péter comes-nek és Hermann-nak adományozott, majd 
később Pál mester megvett 100 márka finom ezüstért – az esztergomi ágostonos remeték 
Szt. Anna-kolostorának adta. Az oklevél tartalmazta a birtok határait. Anno 1364. 
 
R.: F. IX/7. 225. 
Megj.: Mivel Magyar Pál 1361-ben elhunyt, ezért a szöveget vagy ki kell egészíteni a fenti 

módon, vagy az oklevél nem 1364. évi. 
 
 
1364. [! ∋: 1344.]  
[I.] Lajos király oklevele Wyssegrad-i Istvánnak Kwkerth birtokról. 1364. [! ∋: 1344.] 
 
Reg.: AM. Košic. Archivum secretum. Scheutzlichov inventár. Elenchus iurium et privilegiorum Cassoviensis. 

63. A. AAA. 18. (Df. 287 451.) XVI. sz.-i, csak évvel. 
Megj.: Mivel nagy valószínűséggel az 1348 előtt elhunyt – l. Engel, Gen.: Sáfár (csévi, taranyai) – István 

visegrádi várnagyról, pilisi comes-ről van szó, az éves keltezést 1344-re kell javítani. 
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1016. 1364.  
Konth Miklós nádor a ….. Crazna és ….. megyei nemesek közössége részére 1364. ….. (f. 
VI. p. ….., a. d. 1364.) tartott közgyűlése 6. napján kiadott oklevele szerint ……-i János 
fia: János és László fia: István …….  
 
Tá.: Zsigmond király, 1425. jún. 10. Dl. 86 491. (Tisza cs. lt.) Erősen foltos és fakult.  
Megj.: OL-adatbázis 1364. máj. 8-ra keltezi. 
 
 
1017. 1364.  
A csanádi káptalan [oklevele szerint] Him fia Pál fia: Benedek pozsonyi comes-t iktatták a 
Krassó megyei Sósdba, de ennek ellentmondott Guchtelek-i Miklós fia: Márton. 
 
R.: Turchányi T., Tört. ért. 1903. 87. (Körmendi lt. Acta Heimiana 192. alapján.) 
 
 
1018. 1364.  
A győri káptalan előtt Ágota nemes asszony, Jakab fia Miklós özvegye, Dobrogaz-i Tamás 
fia János felesége megvallotta, hogy a korábbi férje Wanwelke-n [! ∋: Banwelke] levő birtok-
részéből őt megillető hitbérét és jegyajándékát ezen Jakab fia Péter fia: Mihálynak és ue. 
Jakab fia András fia: Istvánnak, még gyermekkorú Banwelke-i nemeseknek rokoni szeretetből 
elengedte. Anno 1364. 
 
R.: F. IX/6. 133. 
 
 
1019. 1364. 
A győri káptalan [oklevele szerint] tanúságuk jelenlétében [I.] Lajos király írásos parancsára 
László fia István fia: Lőrincet, ue. László fia János fia: Benedeket, Lőrinc fia: Domokost és 
Darabos (dict.) István fia: Lőrincet, Nados-i nemeseket a Vasvár megyei Ichalbeh [! ∋: 
Michaloch], Ivachnolch, Dolina és Bukrath [! ∋: Valkrach] nevű, az esztergomi érsektől meg-
egyezés révén hozzájuk jutott birtokok tulajdonába ellentmondó nélkül iktatták. Anno 1364. 
 
R.: F. IX/7. 231. 
Megj.: Az oklevél jún. 23. utáni, mivel az említett megegyezésről szóló országbírói oklevél 

akkor kelt (l. 496. szám). 
 
 
1020. 1364. 
A jászói konvent oklevele Gergew birtok iktatásáról Subornya [!] comes fia: László mester 
részére. Anno 1364. 
 
R.: F. IX/6. 287. 
 
 
1021. 1364. 
A Pechuarad-i konvent 1364. évi, a királynak szóló tudományvevő jelentése szerint [Laak-i 
Salamon fia: Péter] Tharnok nevű birtokához tartozó szántóföldjeit Thetes fia: László mester 
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azon évben a jobbágyaival hatalmaskodva felszánttatta és bevettette, holott per volt függőben 
[Péter és] László között. A László jobbágyai által elvetett kölest és más gabonaféléket a 
királyi és konventi emberek saját szemükkel látták, majd Lászlót, a jobbágyait és más hozzá 
tartozókat Tharnok birtok hasznai és termései elvételétől tilalmazták. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. máj. 1. u. > Uő., 1368. máj. 26. > Lackfi István nádor, 

1391. ápr. 4. Dl. 78 057. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 750.) 
K.: Z. IV. 456. (Tá.-ban.) 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 293. szám. 
 
 
1022. 1364. 
A Saxard-i konvent azonos tartalmú, 1364. évi oklevele. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. máj. 1. u. > Uő., 1368. máj. 26. > Lackfi István nádor, 

1391. ápr. 4. Dl. 78 057. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 750.) 
K.: Z. IV. 456. (Tá.-ban.) 
 
 
1023. 1364.  
A. d. 1364. Jakab fia: Miklós mester végrendelete: az esztergomi Boldogságos Szűz-
kolostorban a ferenceseknél temessék el. A tetemével vigyenek 3 lovat (egy peg és rohzar 
[?] színűt, és egyet, amin mindig lovagol), 2 serleget, 2 lámpát és 20 forintot, valamint a 
fegyvereit és ruháit. Leányának: Anich-nak hagyja Paznan falu és két szőlő kiváltásának 
összegét, az összes birtokát pedig örök joggal frater-ének: Istvánnak, és ezekről csak ő 
rendelkezhet. Az ágyneműket, női és bíbor ruhákat, szőnyegeket és a ház minden kellékét a 
leányára, az ezüstserlegeket a fiára hagyja. A méneséből adjanak megfelelően a famulus-ainak. 
János minister-re egy jobb hadimént hagy. A Szt. Miklós-kolostorra, mivel nagy odaadással 
van felé, 100 forintot hagy (kötelezve erre Istvánt). Egyéb javait István rendelkezésére 
bízza. Kötelezi Istvánt (animam fratris mei Stephani), hogy Anich-ot magához veszi és illő 
módon férjhez adja azon birtokokból, amiket ő Istvánra hagyott, és az ország szokásának 
megfelelően a leánynak a megillető jogokból elégtételt ad, per nélkül. Továbbá vannak 
más registrum-ok is: az egyik lepecsételt, benne leírva minden rendelkezés, és ebben Miklós 
minden birtokát Istvánra hagyta, úgy, hogy adjon per nélkül elégtételt a leányának: Anich-nak 
az ország szokása szerint, és még sok mást is tartalmaz. [!] Van még két registrum, amikben 
ugyanezek szerepelnek. János ferences rendi minister írta le mindezt Jakab fia: néhai Miklós 
mester bevallásából Visegrad-on. 
 
K.: HOkl. 276–277. (A Putnoky cs. lt.-ban volt rossz kézírású és latinságú, mandorla alakú 

pecséttel ellátott papíroklevél alapján.) 
R.: F. IX/6. 133 
Megj.: Az oklevél felváltva egyes szám első és harmadik személyben íródott. 
 
 
1024. 1364. Budaváralja 
Lőrinc plébános, királyi és királynéi speciális káplán, valamint a budaváraljai (suburbium 
castri Bude) bíró, esküdtek, polgárok és hospesek Péter Lelez-i prépostnak, a premontrei 
apát és a generális káptalan által teljhatalommal felruházott vizitátornak: tudta nélkül az 
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ülnöke, Egyed Turuch-i prépost a vétlen Jakabot, Nyulak szigeti prépostot Jakab Chuth-i 
prépost által kidobta, és Jakab engedelmeskedve János Turuch-i perjelnek, visszaadta 
(resignavit) az egyházát. Ezért kérik Pétert, hogy ezen egyházat a király és a királyné által 
Jakabnak tett adománynak megfelelően erősítse meg és adja levelével Jakabbak, akit ők 
alkalmasnak és becsületesnek ismernek. D. suburbio civitatis antedicte, a. d. 1364.  
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 126. (Df. 233 734.) Hátlapján azonos 

kéztől címzés, valamint pecsét töredékei. 
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I. Lajos király megerősítő záradékai  
 

Az 1363-as boszniai hadjárat során Miklós esztergomi érsek, kancellár sátrából ellopták 
a királyi kettőspecsétet, ezért szükség volt egy új vésetésére (ez nagy valószínűséggel 1363 
végére lett kész). Az új kettőspecséttel Lajos a saját korábbi (ellopott), valamint apja: I. 
Károly király első két felségpecsétjével ellátott privilégiumait erősítette meg, de új módon: 
ezeket nem átírta, hanem egy záradékkal látta el és a meglevő régebbi mellé függesztette 
az új pecsétet.  

A záradékkal és új pecséttel megerősített privilégiumok jogilag új oklevélnek 
számítottak, ezért önállóan is regesztázhatóak lennének. De mivel az ismétlődő záradékok 
alapszövege voltaképp azonos, és a lényegi eltérések csak a kedvezményezettek nevében 
és a dátumban jelentkeznek (ráadásul az Anjou oklt.-kötetek szinte mindig utaltak – vagy 
fognak majd – a záradékokra, feltüntetve a vonatkozó bibliográfiai adatokat és pecsétleírásokat 
is), ezért (elkerülendő az ismétlődő alaptartalmú kivonatok, mint alább látható, bő kétszázát) 
mégsem regeszták formájában, hanem jelen függelékben felsorolva kerültek a kötetbe. (A 
korábbi nagypecsétekkel ellátott nyílt királyi okleveleket privilegiális átirat esetén a 
kancellária a szokásos módon, méltóságnévsorral ellátva erősítette meg, ezért ezek a 
regeszták között szerepelnek.) 

A záradék alapszövegének kivonata: 
[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy amikor a boszniai (regnum nostrum Bozne) 

eretnekek és patarénusok kiirtására egyrészről személyesen ő kelt útra nagy sereggel, 
másrészről Miklós esztergomi érseket, királyi kancellárt (akinél a királyi kettőspecsét volt) 
és Miklós nádort számos főpappal, báróval és az ország nemeseivel küldte Boszniába (terra 
Wzure ~ Vzure), az érsek őrködéssel megbízott familiárisai a kettőspecsétet előre megfontoltan 
ellopták. A király, nehogy a pecsét elvesztése az országlakosok jogait veszélyeztesse, új 
kettőspecsétet vésetett, és elrendelte, hogy azt helyezzék összes korábbi privilégumára, 
valamint apja: [I.] Károly király koronázása idején vésetett korábbi, majd (mivel azt Károly 
utóbb átvágatta, ugyanis kiderült, hogy azzal számos jogtalanságot követtek el) a Havasal-
földön elveszett másik pecsétje alatt kiadott privilégiumaira, ezen pecsétek mellé. Ha Károly 
ezen két korábbi pecsétjével ellátott privilégiumai a későbbi pecsétjével, avagy Lajos elveszett 
pecsétjével nincsenek megerősítve, és ezekre az új pecsétet nem függesztik rá, avagy Károly 
és Lajos nyílt okleveleit az új pecséttel nem erősítik meg, ezen privilegiális és nyílt okleveleket 
Lajos érvényteleníti. 

Latin szövegének egyik közlésére (és a záradék használatának elemzésére) l. Grünn 
[Gárdonyi] Albert, T. 1901. 27–37. (A corroboratio szövege ellenére azonban arra is találunk 
példát, hogy Lajos az apja, Károly király harmadik és utolsó, 1331-től 1342-ig használt kettős-
pecsétjével ellátott privilégumait is ellátta záradékával, l. itt 14. és 57. szám). 

Az ily módon megerősített oklevelekről tehát az alábbi általános regeszta lenne adható:  
[I.] Lajos király (H) záradékával és függő új kettőspecsétjével megújítja és örökre 

megerősíti az adott évben és napon kiadott, gyanútól mentes privilegiális oklevelet és az 
abban foglaltakat XY részére. Kelt Miklós [esztergomi] érsek, királyi kancellár keze által, 
római napjelölés, a. d. 1364., uralkodása 23. évében. 

Miklós érsek esetén előfordulnak variációk a záradékokban: neve néha csak N. 
sziglával szerepel (pl. Df. 271 955.), vagy 'eiusdem' áll helyette (Dl. 2499.); a dátumban 
szerepelhet, bár ritkábban, hogy esztergomi (pl. Dl. 45 210.); néha nincs feltüntetve, hogy 
kancellár (pl. Df. 248 656.). Kisebb eltérések még a záradékokban: néha nem szerepel az 
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uralkodási év száma (pl. Dl. 10 446.); a napjelölés-évszám-uralkodási év sorrend cserélődhet 
(pl. Dl. 63 684.). 

A tartalmi átiratok (értelemszerűen) nem közlik a záradék alapszövegét, ill. esetükben 
gyakori, hogy még a záradékot sem említik (pl. Dl. 10 747.), csak az új pecsétet, de mivel 
privilégiumot erősítettek meg, emiatt ott záradéknak is lennie kellett; gyakran a kedvezmé-
nyezettek és a kancellár nevét sem szokták leírni (utóbbnál kivétel: Df. 286 405.).  

A táblázatban a kiegészítések a megerősített oklevél szövegéből származnak. Mind 
a fenti alapszöveg-kivonatnak (ami a táblázat minden tételéhez odaértendő, természetesen 
tartalmi átiratok esetén is, hiszen ezen fennamaradási forma ellenére az oklevél egykori 
eredetijéban a záradék teljes egészében ott volt), mind a táblázatnak a vonatkozó elemei a 
mutatóban is szerepelnek, Apx. előtaggal. 

Mivel az OL-adatbázis nem tünteti fel minden esetben a záradékokat, így ezen táb-
lázat értelemszerűen bővülhet még az Anjou-oklt. kötetek gyarapodásával. 
 
 napi 

dátum 
kinek a részére 

 
megerősített 
oklevél kelte, 

kiadója 

fennmaradás 
típusa, 

Dl.- v. Df.-jelzet 

lásd 
Anjou-oklt. 

1. jan. 27. 
VI. Kal. 
Febr. 

[Barakcha-i] Jakab fia: 
Miklós mester és fivére: 
István 

1351. márc. 29. 
I. Lajos 
 

E.: 16 099.    

2. jan. 27. 
VI. Kal. 
Febr. 

[Barakcha-i] Jakab fia: 
Miklós mester és fivére: 
István 

1351. márc. 29.  
I. Lajos  

E.: 243 764.  
Á.: 16 100. 

 

3. jan. 31. 
VI. Non. 
Febr. [!] 

nem szerepel 1358. febr. 26. 
I. Lajos 

Tá.: 69 467. 
Má.: 282 009. 
 

XLII. 183. 
szám 

4. jan. 31.  
VI. Non. 
Febr. [!] 
 

Zenthgwrgh-i János fia: 
Kozma, Mátyás fia: János, 
Péter fiai: András és 
Miklós, János fia: István 

1362. aug. 30. 
I. Lajos 

Á.: 45 209. XLVI. 411. 
szám 

5. jan. 31.  
VI. Non. 
Febr. [!] 
 

Heym fia Pál fia: Benedek 
mester pozsonyi comes, 
fivérei: Péter és Miklós, 
János fia: László (a 
patruelis frater-e) 

1355. okt. 4. 
I. Lajos 

E.: 41 272.  

6. febr. 1. 
V. Non. 
Febr. 

Margit, Magyar (dict.) 
Pál mester özvegye 

1361. júl. 21. 
I. Lajos 

E.: 243 790.  

7. febr. 1. 
V. Non. 
Febr. 

Papuch-i Boldogságos 
Szűz-kolostor 

1362. máj. 23. 
I. Lajos 

E.: 243 794. 
Má.: 278 238–
240. 

XLVI. 242. 
szám 

8. febr. 2. 
IV. Non. 
Febr. 

a fotón nem olvasható el 1328. jan. 27. 
I. Károly 

E.: 212 682. XII. 44. 
szám. 

9. febr. 2. 
IV. Non. 
Febr. 

[Touthsolyumus-i Aprod 
(dict.) Miklós fia:] János 
mester [aradi] olvasókanonok 
és fivérei: István és Balázs 

1352. ápr. 20. 
I. Lajos 

E: 212 689. XXXVI. 
278. szám 

10. febr. 2. 
IV. Non. 
Febr.  

veszprémi egyház 1359. ápr. 8. 
I. Lajos 

E.: 200 949.  
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11. febr. 2. 
IV. Non. 
Febr. 

[Myske-i Antal fia:] 
Contra (dict.) Gergely és 
felesége: Anna 

1363. máj. 4. 
I. Lajos 

E.: 278 118. XLVII. 209. 
szám 

12. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Imre fia Lőrinc fiai [István 
zágrábi püspök, János és 
Benedek mesterek] 

1357. márc. 6. 
I. Lajos 

E.: 2157.  

13. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

[Sarkuzyzenthgyurgh-i] 
János fia: Kozma és rokonai 
[Mátyás fia: János, Péter 
fiai: András és Miklós, 
Tollas dict. János fia: István] 

1362. ápr. 27. 
I. Lajos 

Á.: 45 210. XLVI. 168. 
szám 

14. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Tamás néhai vajda fia: 
Konya mester 

1335. nov. 2. 
I. Károly 

E.: 2499. XIX. 657. 
szám 

15. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Tamás néhai vajda fia: 
Konya mester 

1347. júl. 13. 
I. Lajos 

E.: 3324. 
Á.: 3454. 
Má.: 3806–3807. 

XXXI. 680. 
szám 

16. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

[Rozgon-i] János fia: 
László mester és fivére: 
Miklós 

1361. jan. 28. 
I. Lajos 

E.: 4145.  

17. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

[Buch-i Domokos fia] 
Zudor (dict.) Péter mester 
és fivérei [István, Mihály, 
Simon, György, János, Imre] 

1357. márc. 5. 
I. Lajos 

E.: 4626.  

18. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Zudar (dict.) Péter mester 
és fivérei [István, Mihály, 
Simon, György, János, Imre] 

1358. máj. 26. 
I. Lajos 

E.: 4154. XLII. 591. 
szám 

19. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Zudar (dict.) Péter mester 
és fivérei [István, Mihály, 
Simon, György, János, Imre] 

1363. máj. 27. 
I. Lajos 

E.: 87 382. XLVII. 244. 
szám 

20. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

Zanto-i Demeter fiai: 
Pál, Mihály, András és 
Lukács 

1361. márc. 23. 
I. Lajos 

E.: 4694.  

21. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

nem szerepel 1363. máj. 27. 
I. Lajos 

Tá.: 5091., 
31 401., 11 296. 

XLVII. 243. 
szám 

22. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

[Rozgon-i János fia:] 
László és [Péter fia:] 
Lőrinc mesterek 

1361. máj. 23. 
I. Lajos 

E.: 5164.  

23. febr. 3.  
III. Non. 
Febr. 

[Peturmezey-i Pál fia:] 
Wencezlaus és fivérei 
[Miklós és Tamás] 

1359. aug. 27. 
I. Lajos 

E.: 262 917.  

24. febr. 3. 
III. Non. 
Febr. 

[Mykch néhai bán fia:] 
István mester 

1358. ápr. 30. 
I. Lajos 

E.: 264 700. XLII. 451. 
szám 

25. febr. 4.  
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 

1357. jan. 18. 
I. Lajos 

E.: 2162.  

26. febr. 4. 
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 
 

1357. jan. 18. 
I. Lajos 

E.: 2264.  
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27. febr. 4. 
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 

1357. jan. 18. 
I. Lajos 

E.: 2270.  

28. febr. 4. 
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 

1357. jan. 18. 
I. Lajos 

E.: 3042.  

29. febr. 4. 
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 

1351. ápr. 29. 
I. Lajos 

E.: 4186.  

30. febr. 4. 
pridie 
Non. Febr. 

[Osl nembeli Imre fia] Lőrinc 
fiai [István zágrábi püspök, 
János és Benedek mesterek] 

1357. jan. 18. 
I. Lajos 

E.: 4125.  

31. febr. 24. 
VII. Kal. 
Mart. 

[zágrábi egyházbeli] Szt. 
Mária Magdolna-oltár és 
rector-a 

1356. máj. 21. 
I. Lajos 

E.: 256 757. XL. 313. 
szám 

32. febr. 25. 
VI. Kal. 
Mart. 

[Lackfi] István néhai 
[erdélyi] vajda fiai 

1324. jan. 19. 
I. Károly 

E.: 2223. VIII. 31. 
szám 

33. febr. 25. 
VI. Kal. 
Mart. 

[Lackfi] István néhai 
[erdélyi] vajda fiai 

1347. jún. 30. 
I. Lajos 

E.: 3553. XXXI. 611. 
szám 

34. febr. 25. 
VI. Kal. 
Mart. 

Lackfi] István néhai 
[erdélyi] vajda fiai 

1350. okt. 30. 
I. Lajos  

E.: 4151. XXXIV. 
706. szám 

35. febr. 25. 
VI. Kal. 
Mart. 

Jwnk fia János fia: János 
mester és fiai [Dénes és 
Imre] és [Jwnk fia János 
fia] Pál fia: Miklós 

1359. ápr. 25. 
I. Lajos 

E.: 230 217.  

36. febr. 26. 
V. Kal. 
Mart. 

Szlavónia nemesei 1359. aug. 30. 
I. Lajos 

Á.: 32 751.  

37. febr. 26. 
V. Kal. 
Mart. 

Rakonok-i Márton fia: 
Péter 

1354. szept. 29. 
I. Lajos 

E.: 233 098. XXXVIII. 
421. szám 

38. febr. 26. 
V. Kal. 
Mart. 

nem szerepel 1356. okt. 17. 
I. Lajos 

Tá.: 14 211., 16. XL. 567. 
szám 

39. febr. 26. 
V. Kal. 
Mart. 

Gréc királyi város 1359. szept. 27. 
I. Lajos 

E.: 230 183.  

40. febr. 26. 
V. Kal. 
Mart. 

Szlavónia nemesei 1359. aug. 30. 
I. Lajos 

Á.: 268 670., 
278 291. 
Má.: 256 901. 

 

41. febr. 28. 
III. Kal. 
Mart. 

Máté fia Myke fia: Mik-
lós 

1355. febr. 2. 
I. Lajos 

E.: 35 874. 
Á.: 32 990. 

 

42. márc. 5. 
III. Non. 
Mart. 

Punyk fia: Péter és fivé-
re: Lorand 

1360. márc. 21.  
I. Lajos 

Á.: 34 008., 
100 378. 

 

43. márc. 6. 
pridie 
Non. Mart. 

[Egres-i] István fia: Ká-
roly és Aladár fiai: János 
és Sebestyén 

1358. máj. 21. 
I. Lajos 

Á.: 254 714. XLII. 580. 
szám 
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44. márc. 17. 
XVI. 
Kal. Apr. 

[Vyhel-i Szt. Egyed-
kolostor ágostonos rendi 
pálos] remete testvérei 

1358. szept. 19. 
I. Lajos 

E.: 4710. 
Á.: 4711. 

XLII. 1047. 
szám 

45. márc. 29. 
IV. Kal. 
Apr. 

Rowaz (dict.) István 
mester 

1347. márc. 28. 
I. Lajos 

E.: 271 955. XXXI. 268. 
szám 

46. ápr. 9.  
V. Id. 
Apr. 

Péter fia Tamás fia: János 
királyi ajtónállómester és 
frater-ei 

1330. máj. 5. 
I. Károly 

E.: 837. XIV. 255. 
szám 

47. ápr. 9.  
V. Id. 
Apr. 

Péter fia Tamás fia: János 
királyi ajtónállómester és 
frater-ei 

1326. jún. 12. 
I. Károly 

E.: 85 220. X. 245. szám 

48. ápr. 9. 
V. Id. 
Apr. 

Péter fia Tamás fia: János 
királyi ajtónállómester és 
frater-ei 

1354. szept. 19. 
I. Lajos 

E.: 58 534. XXXVIII. 
410. szám 

49. ápr. 9. 
V. Id. 
Apr. 

Péter fia Tamás fia: János 
királyi ajtónállómester és 
frater-ei 

1354. okt. 21. 
I. Lajos 

E.: 58 535. XXXVIII. 
453. szám 

50. ápr. 9. 
V. Id. 
Apr. 

Scepus-i B. Szűz-
monostor és apátja 

1347. okt. 25. 
I. Lajos 

–. 
[F. IX/3. 411–413. 
és IX/7. 220–221.]  

XXXI. 1001. 
szám. 

51. ápr. 19. 
XIII. 
Kal. Maii 

[Scen-i] János comes 
fiai: István és János 
comes-ek 

1350. febr. 18. 
I. Lajos 

Á.: 33 508. XXXIV. 
158. szám 

52. ápr. 22. 
X. Kal. 
Maii 

Kunisperg-i 
(Kynygesperg) királyi 
polgárok 

1355. dec. 20. 
I. Lajos 

E.: 268 993. 
Á.: 276 183. 
Má.: 268 992. 

 

53. ápr. 27. 
V. Kal. 
Maii 

Rakonok-i Márton fia: 
Péter 

1354. szept. 29. 
I. Lajos 

E.: 233 098. 
Má.: 286 775. 

XXXVIII. 
420. szám 

54. ápr. 29. 
III. Kal. 
Maii 

[Gerek-i] Péter mester 
[notarius, a királyi gyűrűs-
pecsét őrzője] felesége 

1361. jún. 15. 
I. Lajos 

E.: 5048.  

55. máj. 5. 
III. Non. 
Maii 

Jakab fia: Péter 1362. febr. 5. 
I. Lajos 

E.: 33 969. XLVI. 75. 
szám 

56. máj. 5. 
III. Non. 
Maii 

24 szepesi város 1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

Á.: 267 845., 
286 343., 272 925. 
Tá.: 285 511., 
285 506., 280 890., 
285 513., 24 798. 

XXI. 328. 
szám. 

57. máj. 12. 
IV. Id. 
Maii 

Tuteus fia: László és 
néhai Vezzeus mester 
fiai 

1334. júl. 25. 
I. Károly 

E.: 77 333.  

58. máj. 12. 
IV. Id. 
Maii 

Tuteus [fia: László] és 
Vezzeus mester fiai 

1323. febr. 26. 
I. Károly 

E.: 76 308. VII. 49. 
szám 

59. máj. 12. 
IV. Id.  
Maii 

Tuteus mester fia: László 
és Wezzeus mester fiai 

1347. júl. 28. 
I. Lajos 

E.: 87 216. XXXI. 732. 
szám 

60. máj. 12. 
IV. Id. Maii 

nem szerepel 1317. febr. 2. 
I. Károly 

Tá.: 79 134., 
79 599. 

IV. 396. 
szám 
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61. máj. 12. 
IV. Id. 
Maii 

[Péter fia:] Nagy (Magnus) 
Pál [a királyi kulcsárok 
és bocsárok néhai comes-e] 
özvegye 

1352. jún. 17. 
I. Lajos 

E.: 278 119. 
Má.: 278 185–186. 

XXXVI. 
443. szám 

62. máj. 12. 
IV. Id. 
Maii 

[az oláh] Karapch és 
fivérei 

1359. aug. 29. 
I. Lajos 

E.: 58 549  

63. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

Mochk fia Domokos 
mester 

1363. febr. 9. 
I. Lajos 

E.: 4443. XLVII. 61. 
szám 

64. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

nem szerepel 1329. jún. 12. 
I. Károly 

Tá.: 31 053., 
257 939. 
Má.: 254 823., 
74 677. 

XIII. 294. 
szám 

65. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

nem szerepel 1329. jún. 12. 
I. Károly 

Tá.: 31 053., 
257 939. 
Má.: 254 823., 
74 677. 

XIII. 295. 
szám. 

66. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

Kartal-i Tamás örökösei 1330. jan. 2. 
I. Károly 

E.: 248 649. XIV. 3. 
szám 

67. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

Mochk fia: Domokos 
mester 

1353. máj. 29. 
I. Lajos 

E.: 249 581. 
Má.: 249 582. 

XXXVII. 
386. szám 

68. máj. 13. 
III. Id. 
Maii 

Nyitrai egyház 1323. júl. 15. 
I. Károly 

Á.: 271 074., 
273 076. 

VII. 362. 
szám 

69. [máj. 
13.] 

[Mochk fia: Domokos 
mester]  

1363. febr. 9. 
I. Lajos 

E.: 4024. XLVII. 60. 
szám 

70. máj. 18. 
XV. Kal. 
Jun. 

Zeech-i Miklós, egész 
Sclauonia és Horváto. 
bánja és Dénes néhai bán 
fia: Balázs 

1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

Á.: 1109., 
292 811. 

XXXI. 323. 
szám 

71. máj. 18. 
XV. Kal. 
Jun. 

Zeech-i Miklós, egész 
Sclauonia és Horváto. 
bánja és Dénes néhai bán 
fia: Balázs 

1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

E.: 263 234. 
Á.: 266 881., 
266 883., 24 892. 

XXXI. 327. 
szám 

72. máj. 18. 
XV. Kal. 
Jun. 

Zeech-i Miklós, egész 
Sclauonia és Horváto. 
bánja és Dénes néhai bán 
fia: Balázs 

1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

E.: 100 035. XXXI. 324. 
szám 

73. máj. 18.  
XV. Kal. 
Jun. 

nem szerepel nem szerepel∗ Tá.: 286 405.  

74. máj. 20. 
XIII. 
Kal. Jun. 
 
 

Bertalan [veglai] comes 
fiai: István és János 
comes-ek 

1347. febr. 18. –. 
[F. IX/3. 413–414.] 

XXXIV. 
157. szám 

                                                           
∗
 Csak a megerősített oklevél (ami királyi privilégium kellett legyen, mivel utal a záradékra) tartalmát írja le, 

miszerint Miklós bán Balogh nembeli Szech-i Péter Neugrad-i comes, Zonda-i várnagy fia, Péter pedig Balogh 
nembeli Ivanka fia Miklós comes fia volt. 
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75. máj. 21. 
XII. Kal. 
Jun. 

Luben (Lyuben) fia Péter, 
Márton fia: Bálint és mások 
[Andornuk (Andornok) 
fia: János, Month fia: István, 
Máté fia: István, Ryche (Ryuche) 
comitatus-beli nemesek] 
és ezek ottani rokonai 

1356. ápr. 6. 
I. Lajos 

Á.: 74 468., 
33 364., 1046. 
Tá.: 33 464., 
37 361., 10 513., 
33 365., 10 747., 
33 511–33 512. 

XL. 178. 
szám 

76. máj. 21. 
XII. Kal. 
Jun. 

Byztricia-i királyi polgárok 1363. márc. 21. 
I. Lajos 

E.: 280 664. 
Á.: 280 711. 
Má.: 258 565., 
286 276., 276 201., 
268 792., 268 837., 
268 799., 273 045. 

XLVII. 140. 
szám 

77. máj. 27. 
VI. Kal. 
Jun. 
 

nem szerepel 1330. jún. 11. 
I. Károly 

Tá.: 201 312. XIV. 335. 
szám 

78. máj. 28. 
V. Kal. 
Jun. 

Zeech-i Miklós, egész 
Dalmácia és Horváto. 
bánja és néhai Dénes bán 
fia: Balázs 

1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

E.: 100 036. XXXI. 325. 
szám 

79. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

Miklós Brasow-i dékán  1361. jan. 28. 
I. Lajos 

E.: 286 546. 
Á.: 286 549., 
286 664. 
Má.: 37 043., 
37 041. 

 

80. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 
 

Miklós Brassow-i dékán 
és dékánsága egyházai 

1361. jan. 28. 
I. Lajos 

Á.: 7053. 
Má.: 37 042. 

 

81. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

Miklós [Brassou-i] dékán 
és frater-e, [Kereztyen-
falu-i Miklós fia:] Rudolf 

1362. aug. 28. 
I. Lajos 

E. és Á.-k.:  
Keresztyénfalvi Lt.  
Má.: 286 701. 

XLVI. 405. 
szám 

82. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

[Bozyn-i] Sebus fiai: János 
és Miklós mesterek és 
[szentgyörgyi (S. Georgius)] 
néhai Péter mester fiai: 
Tamás, János és Péter 

1361. nov. 10. 
I. Lajos 

E: 49.  

83. máj. 30.  
III. Kal. 
Jun. 

Sebus fivére: szentgyörgyi 
(S. Georgius) néhai Péter 
mester fiai: Tamás, János 
és Péter mesterek és 
Sebus fiai: János és Miklós 

1361. júl. 23. 
I. Lajos 

E.: 59.  

84. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun.  

[Bozyn-i (Bozen)] Sebus 
(Sebes) fia: János mester 
és fivére: Miklós 

1361. nov. 10. 
I. Lajos 

E.: 5023. 
Á.: 3272. 

 

85. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

[Bozen-i] Sebus fia: 
János mester és fivére: 
Miklós 

1361. nov. 10. 
I. Lajos 

E.: 3580.  

86. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

nem szerepel 1351. dec. 29. 
I. Lajos 

Tá.: 105 433., 
994., 4121., 
95 194. 
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87. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

[Dubicha-i (Dubycha) B. 
Szűz-kolostor pálos] 
remete testvérei 

1363. márc. 21.  
I. Lajos 

E.: 35 141.  
Á.: 35 142–143. 

XLVII. 138. 
szám 

88. máj. 30.  
III. Kal. 
Jun. 

[Garygh-i pálos] remete 
testvérek 

1362. ápr. 4. 
I. Lajos 

E.: 35 153. XLVI. 138. 
szám 

89. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

[Garig (Garigh, Garyg)-
hegyi B. Szűz-kolostor 
pálos] remete testvérei 

1363. márc. 21. 
I. Lajos 

E.: 255 644. 
Á.: 35 209–35 211. 

XLVII. 139. 
szám 

90. máj. 30.  
III. Kal. 
Jun. 

[Dubicha-hegyi B. Szűz-
kolostor pálos] remete 
testvérei 

1363. márc. 21. 
I. Lajos 

E.: 35 214. XLVII. 137. 
szám 

91. máj. 30.  
III. Kal. 
Jun. 

Belch-i Péter fia: János, 
egész Horváto. és Dal-
mácia egykori bánja 

1359. jan. 19. 
I. Lajos 

E.: 101 678. 
Á.: 101 699. 

 

92. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

Chuz (Cwz dict.) János, 
Dalmácia és Horváto. 
egykori bánja 

1360. júl. 12. 
I. Lajos 

E.: 101 674. 
Á.: 101 754. 

 

93. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

szentpéteri (S. Petrus) 
nemesek 

1362. jan. 25. 
I. Lajos 

E.: 285 254. XLVI. 33. 
szám 

94. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

János fia: János mester 
és Gyak-i András fia: 
István 

1358. máj. 21. 
I. Lajos 

E.: 209 171. XLII. 579. 
szám 

95. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 
 

Noak és fivérei: Gergely 
és János 

1351. márc. 29. 
I. Lajos 

E.: 87 255.  

96. máj. 30. 
III. Kal. 
Jun. 

Péter fia: Noak és fivérei 
[Gergely és János] 

1352. dec. 28. 
I. Lajos 

E.: 87 277. XXXVI. 
872. szám 

97. jún. 9. 
V. Id. 
Jun. 

veszprémi egyház[megye] 1323. dec. 18. 
I. Károly 

E.: 200 119. VII. 667. 
szám 

98. jún. 9. 
V. Id. 
Jun. 

veszprémi egyház[megye] 1324. szept. 19. 
I. Károly 

E.: 200 964. VIII. 401. 
szám 

99. jún. 11. 
III. Id. 
Jun. 

Smulnuchbania-i királyi 
polgárok és hospesek 

1353. dec. 2. 
I. Lajos 

E.: 71 418. 
Á.: 3125., 3126., 
24 901., 267 881. 
Má.: 232 842., 
276 158. 

XXXVII. 
749. szám 

100. jún. 18. 
XIV. 
Kal. Jul. 

[néhai Adaas (dict.)] 
Petheu [mester] fiai 
[István és János mesterek] 

1357. júl. 21. 
I. Lajos 

E.: 4643.  

101. jún. 18. 
XIV. 
Kal. Jul. 

Debrecen-i polgárok v. 
hospesek 

1361. jún. 14. 
I. Lajos 

E.: 278 783.  

102. jún. 18. 
XIV. 
Kal. Jul. 
 

Lőrinc fia János fia: 
Miklós és frater-ei 

1358. máj. 14. 
I. Lajos 

E.: 200 940. XLII. 560. 
szám 
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103. júl. 3.  
V. Non. 
Jul. 

Moroth-i nemesek 1355. jún. 26. 
I. Lajos 

E.: 37 564.  

104. júl. 3. 
V. Non. 
Jul. 

Sarus, Eperies és Zybin 
királyi városok, polgáraik 
és hospeseik 

1361. márc. 6. 
I. Lajos 

Á.: 228 518.  

105. júl. 4. 
IV. Non. 
Jul. 

nem szerepel 1354. ápr. 5. 
I. Lajos 

Tá.: 87 956. –. 

106. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

veszprémvölgyi apácák 1355. nov. 17. 
I. Lajos 

E.: 4473.  

107. júl. 5.  
III. Non. 
Jul. 

Paharus (dict.) Péter fia: 
Miklós 

1359. okt. 31. 
I. Lajos 

E.: 4880.  

108. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

[Paharus dict.] Péter 
mester fia: Miklós 

1347. okt. 3. 
I. Lajos 

E.: 64 029. XXXI. 918. 
szám 

109. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

[Bozyn-i] Sebus fia: 
János mester és frater-ei 

1361. nov. 10. 
I. Lajos 

E.: 5090.  

110. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

[Reche-i] Miklós fia: Jakab, 
[Gyarmath-i János özvegye 
és leányai: Ilona és Margit], 
Illés fia: János 

1361. máj. 19. 
I. Lajos 

Á.: 765.  

111. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

Reche-i Miklós fia: Jakab 1361. máj. 31. 
I. Lajos 

Á.: 4977.  

112. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

veszprémvölgyi apácák 1355. nov. 17. 
I. Lajos 

E.: 4473. 
Á.: 11 614., 
24 326. 
Má.: 24 330. 

 

113. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

Pertold Holczchner és 
Johannes Ebner 
Neurumburg-i esküdt 
polgárok és Neurumburg 
opidum polgárainak 
közössége 

1357. júl. 29. 
I. Lajos 

E.: 267 828.  

114. júl. 5.  
III. Non. 
Jul. 

Pertold (Berthold) 
Holczschner és Johannes 
Ebner Neurumberg-i 
(Nurmberga, Nurmberg, 
Nuremberg, Nuremberga) 
esküdt polgárok és 
Neurumberg opidum 
polgárainak közössége 

1357. júl. 29.  
I. Lajos 
 

E.: 267 829. 
Á.: 293 063., 
293 069. 

 

115. júl. 5. 
III. Non. 
Jul. 

Mykch néhai bán fiai: 
István és Ákos mesterek 

1345. ápr. 11. 
I. Lajos 

E.: 40 973. XXIX. 230. 
szám 

116. júl. 13. 
III. Id. 
Jul. 

[Paharus (dict.] Péter 
mester fia: Miklós 

1352. szept. 26.  
I. Lajos 
 

E.: 34 103. XXXVI. 
672. szám 
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117. júl. 13. 
III. Id. 
Jul. 

[Paharos (dict.)] Péter 
mester fia [Miklós] 

1351. dec. 9. 
I. Lajos 

Á.: 34 102.  

118. júl. 13. 
III. Id. 
Jul. 

[Paharos (dict.)] Péter 
mester fia: Miklós 

1352. szept. 26. 
I. Lajos 

Á.: 34 102. –. 

119. júl. 14. 
pridie Id. 
Jul. 

[Paharos dict.] Péter 
mester fia [Miklós] 

1361. szept. 29. 
I. Lajos 

E.: 94 087.  

120. júl. 21. 
XII. Kal. 
Aug. 

[Chelen fia] Sándor fia 
János mester fiai 

1354. febr. 22. 
I. Lajos 

E.: 3033. XXXVIII. 
94. szám 

121. aug. 12. 
II. Id. 
Aug. 

[Byztricia-i] polgárok 1353. ápr. 24. 
I. Lajos 

Beszterce város lt. 
I. A. 8. 

XXXVII. 
259. szám 

122. aug. 24. 
IX. Kal. 
Sept. 

[Nywigh-i] nemesek  1354. márc. 7. 
I. Lajos 

E.: 281 342. XXVIII. 
116. szám 

123. aug. 27. 
VI. Kal. 
Sept. 

[Gyula fia:] Dragws  
[Maromorus-i oláh] 

1360. márc. 20. 
I. Lajos 

E.: 283 586.  

124. szept. 6. 
VIII. Id. 
Sept. 

[Benedek fia:] Gergely 
és fiai [Miklós, András 
és János, Kemluk-i vár-
jobbágyok] 

1359. szept. 9. 
I. Lajos 

E.: 33 217.  

125. szept. 6. 
VIII. Id. 
Sept. 

Koluswar-i polgárok és 
hospesek 

1353. márc. 30. 
I. Lajos 

Kolozsvár város 
lt. Privilegia. I. 2.  

XXXVII. 
196. szám 

126. szept. 26. 
VI. Kal. 
Oct. 

Donauich-i szentantalvölgyi 
(vallis S. Anthonii) karthauzi 
testvérek 

1342. dec. 19. 
I. Lajos 

E.: 253 821. 
Á.: 36 762. 
Má.: 36 760., 
36 771.  

XXVI. 657. 
szám. 

127. szept. 26. 
VI. Kal. 
Oct. 

[a Scepus-i menedékkői 
(locus refugii seu 
Letenkew) karthauzi 
Keresztelő Szt. János-] 
monostor és konventje 

1358. ápr. 3. 
I. Lajos 

E.: 266 974. 
Má.: 36 767. 
 

XLII. 354. 
szám 

128. szept. 26. 
VI. Kal. 
Oct. 

a Scepus-i Donauicz-i 
szentantalvölgyi karthauzi 
testvérek 

1359. jan. 31. 
(VI. Non. Febr. [!]) 
I. Lajos 

Á.: 266 981. 
Má.: 36 776. 

 

129. okt. 4. 
IV. Non. 
Oct. 

István fia András fia: 
András és Arnold fia: 
Illés 

1323. júl. 14. 
I. Károly 

E.: 63 648. 
Má.: 272 880. 

VII. 361. 
szám. 

130. okt. 5.  
III. Non. 
Oct. 

kassai királyi polgárok 1352. febr. 10. 
I. Lajos 

E.: 269 075.  

131. okt. 5. 
III. Non. 
Oct. 

kassai királyi polgárok 1347. júl. 28. 
I. Lajos 

E.: 269 105. 
Á.: 269 459. 
Tá.: 269 250. 

XXXI. 739. 
szám 

132. okt. 5. 
III. Non. 
Oct. 

kassai királyi polgárok 1352. febr. 10. 
I. Lajos 

E.: 269 107. XXXVI. 
120. szám 
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133. okt. 5. 
III. Non. 
Oct. 

[kassai] királyi polgárok 
és hospesek 

1347. júl. 28. 
I. Lajos 

–.  
[Juck I. 152.] 

XXXI. 
741. szám. 

134. okt. 5. 
III. Non.  
Oct. 

nem szerepel 1347. ápr. 17. 
I. Lajos 

Tá.: 24 798., 
280 890., 285 506., 
285 511., 285 513. 

XXXI. 328. 
szám 

135. okt. 5.  
III. Non. 
Oct. 

Gurgeu-i nemesek 1357. febr. 11. 
I. Lajos 

E.: 63 684. 
Á.: 262 682. 

 

136. okt. 23.  
X. Kal. 
Nov. 

bácsi káptalan 1355. júl. 4. 
I. Lajos 

E.: 283 673.  

137. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

Pál fia: Gyula és [a 
Muthna-i] nemesek 

1359. márc. 27. 
I. Lajos 

E.: 249 707.  

138. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1355. júl. 4. 
I. Lajos 

E.: 252 036. 
Á.: 256 140–141. 

 

139. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1356. márc. 22. 
I. Lajos 

E.: 256 347. XL. 135. 
szám 

140. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1361. jan. 1. 
I. Lajos 

E.: 256 677.  

141. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1356. nov. 10. 
I. Lajos 

Á.: 288 958. 
Má.: 257 259. 

XL. 597. 
szám 

142. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1352. febr. 10. 
I. Lajos 

E.: 256 118. 
Á.: 256 119–120. 

XXXVI. 
123. szám 

143. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1360. dec. 31. 
I. Lajos 

Á.: 256 140–141. 
Tá.: 287 944. 

 

144. okt. 25. 
VIII. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1356. máj. 12. 
I. Lajos 

E.: 256 524. 
Á.: 256 526. 

XL. 295. 
szám 

145. okt. 27. 
VI. Kal. 
Nov. 

Zugy-i János fia: Mihály 1356. aug. 4. 
I. Lajos 

E.: 71 358. XL. 88. 
szám 

146. okt. 27. 
VI. Kal. 
Nov. 

[Zudar dict.] Simon 
mester 

1361. nov. 10. 
I. Lajos 

E: 75 369.  

147. okt. 28. 
V. Kal. 
Nov. 

zágrábi káptalan 1359. márc. 19. 
I. Lajos 

Á.: 230 107.  

148. okt. 28. 
V. Kal. 
Nov. 

[Waradinum-i Szt. Anna-
kolostor klarissza] apácái 

1359. szept. 25. 
I. Lajos 

E.: 3479. 
Má.: 25 114. 

 

149. okt. 28. 
V. Kal. 
Nov. 
 

[Erzsébet anya]királyné 1358. jan. 10. 
I. Lajos 

E. és Má.: 4723. XLII. 19. 
szám 
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150. okt. 28. 
V. Kal. 
Nov. 

Brassou-i királyi polgárok 1353. márc. 28. 
I. Lajos 

E.: 246 806. 
Á.: 246 814., 
248 816. 

XXXVII. 
194. szám 

151. okt. 28. 
V. Kal. 
Nov. 

Jadra-i Szt. Demeter-
kolostor apácái 

1360. nov. 17. 
I. Lajos 

Á.: 286 770.  

152. nov. 20. 
XII. Kal. 
Dec. 

Barthfa-i királyi polgárok 1362. okt. 31. 
I. Lajos 

E.: 212 694. 
Á.: 212 780. 

XLVI. 506. 
szám 

153. nov. 24. 
VIII. 
Kal. Dec. 

váradi káptalan 1361. dec. 25. 
I. Lajos 

Á.: 417., 278 617.  

154. nov. 24. 
VIII. 
Kal. Dec. 

váradi káptalan 1356. febr. 27. 
I. Lajos 

Á.: 24 438. 
Má.: 245 025. 

XL. 95. 
szám 

155. nov. 25. 
VII. Kal. 
Dec. 

[váradi egyház] 1355. márc. 20. 
I. Lajos 

Tá.: 36 974., 
245 043., 
245 070–071., 
247 417., 
269 372–373., 
271 282., 281 179., 
281 188., 286 664. 

 

156. nov. 25. 
VII. Kal. 
Dec. 

[Demeter váradi] püspök 
és egyháza 

1355. febr. 18. 
I. Lajos 

Má.: 279 050.  

157. nov. 27. 
V. Kal. 
Dec. 

Lorand fia Miklós fia: 
Tamás és Zyugh-i ue. 
Miklós fia János fia: 
László mesterek 

1355. márc. 27.  
I. Lajos 

Á.: 87 932.  

158. nov. 29. 
III. Kal. 
Dec. 

Palagya-i Boda fia: Miklós 1352. márc. 9. 
I. Lajos 

E.: 90 442. XXXVI. 
201. szám 

159. nov. 29. 
III. Kal. 
Dec. 

Lőrinc fia: László, a 
testvérei és frater 
patruelis-ei 

1327. ápr. 27. 
I. Károly 

E.: 66 660. 
Á.: 66 674. 
Tá.: 10 002., 
66 683. 

XI. 169. 
szám. 

160. nov. 29. 
III. Kal. 
Dec. 

Jakab mester, Konth 
Miklós nádor 
prothonotarius-a 

1357. febr. 12. 
I. Lajos 

E.: 272 355.  

161. nov. 29. 
III. Kal. 
Dec. 

Jakab mester, Konth 
Miklós nádor 
prothonotarius-a és 
patruelis frater-ei 

1323. dec. 8. 
I. Károly 

E.: 83 187. VII. 631. 
szám 

162. nov. 29. 
III. Kal. 
Dec. 

[Keczel-i] Jakab fia: 
Miklós 

1352. nov. 8. 
I. Lajos 

–.  
(HO. V. 211.) 

XXXVI. 
776. szám 

163. dec. 2. 
IV. Non. 
Dec. 

Benedek fiai: László és 
Lukács 

1328. jan. 11. 
I. Károly 

E.: 1872. 
Á.: 2475. 

XII. 13. 
szám 

164. dec. 2. 
IV. Non. 
Dec. 

Borfeu-i János fia: János 1358. dec. 11.  
I. Lajos 

E.: 265 988. XLII. 1358. 
szám 
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165. dec. 6. 
VIII. Id. 
Dec. 

Domokos néhai 
[Machow-i] bán fiai: 
Miklós és Demeter, ezen 
Domokos bán fia János 
fia: Ferenc 

1351. febr. 27. 
I. Lajos 

E.: 41 150.  

166. dec. 17. 
XVI. 
Kal. Jan. 

Zudar Péter mester 1356. aug. 4. 
I. Lajos 

E.: 4627. XL. 459. 
szám 

167. dec. 17. 
XVI. 
Kal. Jan. 

[Zwdor] Péter mester és 
fivérei 

1361. jan. 1. 
I. Lajos 

Á.: 33 742.  

168. dec. 17. 
XVI. 
Kal. Jan. 
 

Jank-i Miklós mester fiai 1360. júl. 17. 
I. Lajos 

E.: 70 638.  

169. dec. 17. 
XVI. 
Kal. Jan. 

Jank-i Miklós mester fiai 1360. júl. 17. 
I. Lajos 
 

E.: 70 639.  

170. dec. 17. 
XVI. 
Kal. Jan. 

Jank-i Miklós mester fiai 1360. júl. 17. 
I. Lajos 
 

E.: 70 640.  

171. dec. 19. 
XIV. 
Kal. Jan. 

Lapuch-i nemesek 1355. júl. 26. 
I. Lajos 

E.: 230 171.  

172. dec. 19. 
XIV. 
Kal. Jan. 

Lapuch-i nemesek 1360. nov. 28. 
I. Lajos 

Á.: 5010.  

173. dec. 19. 
XIV. Kal 
Jan. 

Miklós mester [királyi 
titkos notarius] 

1360. szept. 22. 
I. Lajos 

E.: 248 656.  

174. dec. 19. 
XIV. 
Kal. Jan. 

nem szerepel 1359. dec. 21. 
I. Lajos 

Tá.: 32 505., 
32 506., 37 066., 
253 537. 

 

175. dec. 21. 
XII. Kal. 
Jan. 

[Liptou megyei szent-
miklósi (S. Nicolaus)] 
Pongrác, a fiai [András, 
János és Péter] és [Serefel 
fiai:] Jakab és Fülöp, az 
ő frater [patruelis]-ei 

1360. jún. 24. 
I. Lajos 

E.: 274 554.  

176. dec. 25. 
VIII. 
Kal. Jan. 

Mihály fia: János 1323. jan. 20. 
I. Károly 
 

Má.: 270 018. VII. 17. 
szám 

177, dec. 25. 
VIII. 
Kal. Jan. 

nem szerepel 1327. okt. 28. 
I. Károly 

Tá.: 2454. XI. 508. 
szám 

178. dec. 27. 
VI. Kal. 
Jan. 

[Chelen fia] Sándor fia 
János mester özvegye 

1354. febr. 22. 
I. Lajos 
 

E.: 3226. XXXVIII. 
95. szám 

179. dec. 27.  
VI. Kal. 
Jan. 
 

[Scelen-i Péter fia:] Dénes 1363. ápr. 9. 
I. Lajos 

E.: 41 517. XLVII. 160. 
szám 
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180. dec. 27. 
VI. Kal. 
Jan. 

[Szt. János-rend] keresztesei 1357. márc. 5. 
I. Lajos 

E.: 4553. 
Á.: 106 713. 
Má.: 208 539., 
264 677. 

 

181. dec. 27. 
VI. Kal. 
Jan. 

[Szt. János-rend] keresztesei 1357. márc. 4. 
I. Lajos 

Á.: 4648.; 
258 482. (1444. 
évvel) 

 

182. dec. 27. 
VI. Kal. 
Jan. 

[Nelepuch néhai comes 
fia:] Iwan comes 

1360. dec. 28. 
I. Lajos 

E.: 33 318.  

183. dec. 27. 
VI. Kal. 
Jan. 

[Raduslaus fia] Doym 
fia: Miklós 

1352. febr. 27. 
I. Lajos 

E.: 66 513. 
Má.: 25 742. 

XXXVI. 
176. szám 

184. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1352. nov. 27. 
I. Lajos 

E.: 4246. XXXVI. 
822. szám 

185. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1362. júl. 25. 
I. Lajos 

E.: 5131. XLVI. 354. 
szám 

186. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1353. jún. 26. 
I. Lajos 

E.: 4368. XXXVII. 
439. szám 

187. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Kont] Miklós nádor és 
frater-e: néhai Leukus 
mester fia László 

1353. jún. 26. 
I. Lajos 

E.: 4369. XXXVII. 
440. szám 

188. dec. 28.  
V. Kal. 
Jan. 

[Kont Miklós] nádor és 
frater-e: néhai Leukus 
mester fia: László 

1349. máj. 18. 
I. Lajos 

E.: 71 417. XXXIII. 
346. szám 

189. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Erzsébet] anya[királyné] 1355. jún. 26. 
I. Lajos 

E.: 4476.  

190. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

óbudai Szt. Szűz-
kolostor és apácái 

1355. márc. 12. 
I. Lajos 

E.: 4499.  

191. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Erzsébet] anya[királyné] 1355. júl. 9. 
I. Lajos 

E.: 4535.  

192. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Erzsébet] anya[királyné] 1356. márc. 21. 
I. Lajos 

E.: 4599. XL. 134. 
szám 

193. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1356. okt. 17. 
I. Lajos 

E.. 4631. 
Á.: 106 099. 

XL. 566. 
szám 

194. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1358. febr. 12. 
I. Lajos 

E.: 4718. 
Má.: 250 316. 

XLII. 112. 
szám 

195. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1358. nov. 9. 
I. Lajos 

E.: 4803. XLII. 1254. 
szám 

196. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. márc. 26. 
I. Lajos 

E.: 4908.  
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197. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. márc. 26. 
I. Lajos 

E.: 4909.  

198. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. febr. 25. 
I. Lajos 

E.: 4910.  

199. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. febr. 25. 
I. Lajos 

E.: 4911.  

200. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. febr. 25. 
I. Lajos 

E.: 4912.  

201. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1361. jún. 14. 
I. Lajos 

E.: 4926. 
Á.: 4927. 

 

202. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. márc. 9. 
I. Lajos 

E.: 4928. 
Á.: 9122. 

 

203. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. márc. 26. 
I. Lajos 

E.: 4939.  

204. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Kont] Miklós nádor és 
néhai frater-e: Leukus 
mester fia László 

1362. aug.25. 
I. Lajos 

E.: 5133. XLVI. 401. 
szám 

205. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Kont] Miklós nádor és 
néhai frater-e: Leukus 
mester fia László 

1350. márc. 14. 
I. Lajos 

E.: 5171.  

206. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1362. júl. 25. 
I. Lajos 

E.: 5183. XLVI. 355. 
szám 

207. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1363. jan. 21. 
I. Lajos 

E.: 5189. 
Á.: 5190., 10 158. 
Tá.: 36 457., 50 327. 

XLVII. 18. 
szám 

208. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1363. márc. 31. 
I. Lajos 

E.: 5197. XLVII. 151. 
szám 

209. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

Konth Miklós nádor és 
néhai frater-e: Leukus 
mester fia László 

1357. márc. 28. 
I. Lajos 

Á.: 33 924.  

210. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

óbudai Szt. Szűz-kolostor 
és apácái∗∗ 

1325. júl. 6. 
I. Károly 

E.: 2235. IX. 301. 
szám 

211. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

óbudai Szt. Szűz-kolostor 
és apácái∗∗∗ 

1328. márc. 5. 
I. Károly 

E.: 2488. XII. 107. 
szám 

212. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1360. márc. 19. 
I. Lajos 

E.: 2689.  

                                                           
∗∗ Ezen kiegészítéssel: eoquod predicta possessio Ewrym vocata et porcio possessionaria annotata [in 

Borusyenew] in proprietatem claustri predicti existunt devolute 
∗∗∗ Ezen kiegészítéssel: eoquod predicte possessiones Toluoy et Saralya in proprietatem claustri predicti 

existunt devolute  
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213. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1349. szept. 2. 
I. Lajos 

E.: 4074. XXXIII. 
659. szám 

214. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Kont Miklós] nádor és 
néhai frater-e: Leukus 
mester fia László 

1353. nov. 18. 
I. Lajos 

E.: 4089. XXXVII. 
723. szám 

215. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Erzsébet] anya[királyné] 1349. dec. 10. 
I. Lajos 

E.: 4099. XXXIII. 
912. szám 

216. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1351. jan. 9. 
I. Lajos 

E.: 4168.  

217. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1352. aug. 22. 
I. Lajos 

E.: 4300. XXXVI. 
599. szám 

218. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[Kont] Miklós nádor és 
néhai frater-e: Leukus 
mester fia: László 

1353. nov. 18. 
I. Lajos 

E.: 4319. XXXVII. 
724. szám 

219. dec. 28. 
V. Kal. 
Jan. 

[óbudai Szt. Szűz-]kolostor 
és apácái 

1352. nov. 27. 
I. Lajos 

E.: 4320. XXXVI. 
823. szám 

220. dec. 29. 
IV. Kal. 
Jan. 

Monak-i László fia: 
Mihály 

1355. jún. 28. 
I. Lajos 

E.: 4431.  

221. dec. 29. 
IV. Kal. 
Jan. 

Zára (Jadra) királyi város 1362 körül 
I. Lajos 

E.: 218 566. 
(erősen hiányos)  

 

222. csak 
évvel 

nem szerepel 1357. jan. 27.  
I. Lajos 

Tá.: 100 545.  

223. csak 
évvel 

nem szerepel 1360. márc. 20. 
I. Lajos 

Tá.: 100 545., 
101 046., 24 452. 

 

224. csak 
évvel 

nem szerepel 1357. márc. 5. 
I. Lajos 

Tá.: 34 004., 
219 030. 
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A 
Aba nemzetség 64, 505 
–, Aba fia 166 
– fia Aba 166 
Abafája (Abafaya), ma Apalina, Ro. 41, 

419 (Torda m.) 
Abafaya l. Abafája 
Abahaza l. Abaháza 

Abaháza (Abahaza) 574, 761, 878 
(Zemplén m.) 

Abany l. Abony 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaújkér l. Kér 
Abaújszakaly l. Szakaly 
Abaújszántó l. Felszántó 
Abaújszina l. Szina 
Abaújvár (Abwyvaar), vár 360 (Abaúj m.) 
– (Abavyuar, Abawyuar, Abauyuar, Aba-

wywar, Abawivar, Abvyuar, Abvyvar, 

Abwyuar, Abwywar, Abuyuar, Novum 

castrum, Újvár, Vyvar, Vywar, Wyuar) 

megye 29, 64, 360, 371–372 között, 
505, 738, 772, 802–803, 808–809, 
820, 920, 942 

– megye hatósága 64, 360, 803, 820  
abaújvári comes l. Cudar Péter, Druget 

Fülöp, Poháros Péter 
– curialis comes l. Lukács 
Abauyuar l. Abaújvár 
Abavyuar l. Abaújvár 
Abawivar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Ablanch fia István, kürti 47 
Abon l. Abony 

Abony (Abany, Abon, Nogabon), ma 
Nagyabony (Vel'ké Blahovo, Sz.) 
294, 967 (Pozsony m.) 

Abostyán (Abustian, Abustyam), ma 
Agostyán 491, 644 (Komárom m.) 

Abraam l. Ábrány 
Ábrahám l. Nagy Ábrahám 
– l. Vörös Ábrahám 
–, litteratus, bögöti 113, 563, 992 
– mester, győri vicecomes 350 
–, rozvágyi 135 
–, Demeter fia, karcsai 967 

–, László fia, szenterzsébeti 928 
–, Lengyel János fia, váradi kanonok, 

kállói, semjéni 289, 393, 529 
–, Mihály fia 210 
–, Mihály fia, abonyi 967 
– fia Balázs, görzsönyi 25 
– fia János 21 
– fia Péter 15 
– fiai: György és Tamás, polerekai 856 
Ábrány (Abraam) 878 (Szabolcs m.) 
Abustian l. Abostyán 
Abustyam l. Abostyán 
Abuyuar l. Abaújvár 
Abvyuar l. Abaújvár 
Abvyvar l. Abaújvár 
Abwyuar l. Abaújvár 
Abwyvaar l. Abaújvár 
Abwywar l. Abaújvár 
Acha l. Acsa 
Achad l. Acsád 
Achadyn, halászóhely 141 
Achy l. Acsa 
Acqui Terme-i (Aquensis; Olaszo.) püspök 

l. Guido 
Ács (Alch), ma Hács 733 (Somogy m.) 
– (Alch) 205 (Veszprém m.) 
– (Alch dict.) Nagy (Magnus) Péter 527 
Acsa (Acha, Achy), ma Somogyacsa 

229, 902, 936 (Somogy m.) 
– (Acha) 843  
Acsád (Achad), ma Nagyacsád 25, 177 

(Veszprém m.) 
Acsai (Acha-i dict.) János 836 
Ad (Od, Ody), ma Diósad (Dioşod, Ro.) 

341, 349 (Közép-Szolnok m.) 
Adaas (dict.) Pető (Petheu) mester fiai: 

István és János Apx.: 100 
Adam l. Ádám 
Ádám, kőrösi prothonotarius 435 
– István fia, kajátai jobbágy 802 
– (Adam dict.) Márton, Miklós fia, 

szemelyi 910 
Adásztevel l. Tevel  
adó (collecta, census, debitum, dacia, 

exaccio) 59, 139, 163, 169, 194, 224–
226, 377, 380, 428–429, 502, 546, 704 

 



 
510 

 

Adorján (Adrian) 956 (Baranya m.) 
–, fehérvári konvent káplánja 153 
–, Izsák fia 864 
adósság (tartozás) 21, 23, 168, 276, 393, 

458, 500, 679 
adószedő l. pápai 
Adrian l. Adorján 
Affrica l. Felek 
Ag l. Agg 
Agaar l. Agárd 
Agapitus, Ascoli Piceno-i püspök, pápai 

nuncius 674–675, 699–700 
Agárd (Agaar), ma Zemplénagárd 878 

(Zemplén m.) 
Agg (Ag, Og) fia Miklós, szemelyi 910 
Ágnes 495 
–, magyar (H) királyné 360 
Agolch 878 (Zemplén m.) 
Ágoston, Beke fia, csomafalvi 71 
–, Miklós fia, koltai 223, 279 
– fia Márton, ládi 229 
– fiai: Tamás és Ipolit, szenterzsébeti 256 
– fiai, várkonyi 561 
ágostonos rend 300–303, 402, 435, 912, 

1015; l. még pálosok 
Agostyán l. Abostyán 
Ágota, doborgazi János felesége 1018 
Agria l. Eger 
Agriş l. Egri 
Agrişu de Jos l. Egres 
Ágtelek (Ogteluk), ma Tiszaágtelek 135, 

347 (Szabolcs m.) 
ágy(nemű) 203, 585, 1023 
Agyagos (Agyagus) 62, 427 (Pozsony m.) 
– (Agyagus), hn. 831 (Veszprém m.) 
Agyagus l. Agyagos, Kilit 

Ajak (Ayak) 325 (Szabolcs m.) 
ajándék 224–225, 268, 380, 546, 595, 783 
Ajka (Ayka) 25, 35, 177, 289, 379, 384, 

519, 539, 904 (Veszprém m.) 
– (Ayka) fia András, ajkai 25, 35, 177, 

291, 384, 519,  
ajkai Szt. Remigius-egyház 35, 539  
Ajkarendek (Aykarednek, Aykarennek, 

Aykarednuk, Ayka Rednike, Rednek, 
Rednik, Rednuk, Rennek, Renuk) 
35, 289, 379, 384, 539 (Veszprém m.) 

Akalichna l. Okolicsnó 

akasztás (akasztófa) 138, 340, 388, 527 
akó 139 
Ákos mester, Mikcs [szlavón] bán fia, 

László és Mikcs apja 64, 158, 360, 414, 
447, 470, 480, 538, 704, Apx.: 115 

– fiai: Tamás és Mihály 403 
Ala 435  
Alabtou 141 (Valkó m.) 
Alachka l. Alacska 
Alacska (Alachka) 997 (Borsod m.) 
Aladár (Wladaar), Péter fia, Muthna-i 546 
–, Pósa fia, kőrösi szolgabíró 435, 833, 836 
– fiai: János és Sebestyén, egresi Apx.: 43 
Alag 736 (Pest m.) 
Alamania l. Németország 
Alap fia István, ajkai 35, 289, 384 
– S. Nicolai l. Szentmiklósalap 
Alard, Bálint fia, hosszúteleki 671, 792 
Alas l. Alásony 
Alásony (Alas, Alasun, Alazon, Alosan), 

ma Nagyalásony 25, 177 (Veszprém m.) 
Alasun l. Alásony 
Alazon l. Alásony 
Alba l. Fehérvár 
– regalis l. Fehérvár 

Albert, bajor herceg, rajnai palotagróf 703  
– mester, budai olvasókanonok 52, 357, 498 
–, kassai bíró 782, 1006 
–, milkói püspök, penitentiarius, domonkos 

szerzetespap, uski 412, 516  
–, II., osztrák herceg, Rudolf, Lipót, 

Albert és Margit apja 424 
–, II. Albert fia, osztrák herceg 93–94, 

407, 675, 703, 737 
–, Bodrog fia, olgyai 295 
–, Konrád fia, pécsi polgár 367 
–, László fia, szkárosi 287–289 
–, Mátyás fia, nádaséri 856 
– fia János 95 
– fia Máté 613 
– fia Miklós 341 
– fia Pál, ibronyi 34, 711, 955, 980 
– fia Pető 240 
Albus l. Fehér 
Alch l. Ács 
Aldy 816  
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Alekšince l. Elekcse 

al-éneklőkanonok l. erdélyi 
alesperes 449, 486; l. még kaposi, liptói 
alkalmatlanság 303 
állat (jószág) 245, 248, 296, 304; l. még 

disznó, juh, kecske, ló, ökör, tehén, 
tokhal 

Alma (Almay), patak 1, 18 
Almakerek l. Almakerék 
Almakerék (Almakerek), ma Mălâncrav, 

Ro. 5, 560, 597 (Fehér m.) 
Almas l. Almás 
Almás (Almas) 388 (Baranya m.) 
– (Almas), ma Almasel (Almaşel, Ro.) 

947 (Hunyad m.) 
– (Almas), ma Dunaalmás 544, 644 

(Komárom m.) 
– (Almas), ma Küküllőalmás (Alma, 

Ro.) 611 (Küküllő m.) 
– (Almas) 345 (Szatmár m.) 
– (Almas), folyó 871 
Almasel l. Almás 
Almaşel l. Almás 
Almásfüzitő l. Füzegtő 
Almásneszmély l. Neszmély 
Almay l. Alma 
Almisium l. Almissa 
Almissa (Almisium), ma Omiš, Ho. 766, 807 
Álmos (Almus) fia Miklós, pécselyi 35, 384 
Almus l. Álmos 
alnádor l. Miklós, Vörös Mihály 
Alnémeti (Olnempty), ma Hidasnémeti 

360 (Abaúj m.) 
al-olvasókanonok l. bácsi, nyitrai 
al-országbíró l. László, Ugrin fia 
Alosan l. Alásony 
al-őrkanonok l. egri 
alpes 546 
Alsacia l. Elzász 
Alsóatrak l. Atrak 
Alsócsitár l. Csitár 
Alsódevecser (Deuecher inferior), ma 

Pécsdevecser 100 (Baranya m.) 
Alsódobsza l. Dobsza 
Alsódraskóc l. Draskóc 
Alsóegres l. Egres 
Alsógagy l. Gagy 

Alsóhalimba (Olsowhalimba, Olsow-
hilimba) 718 (Krassó m.) 

Alsójára l. Jára 
Alsóköcsény l. Kucsin 
Alsólendva l. Lendva 
Alsómislye l. mislyei prépost  
Alsónémeti l. Németi  
Alsópél l. Pél 
Alsópián l. Pián 
Alsószecse l. Szecse  
Alsószentbenedek l. Ivanóc 
Alsószenterzsébet l. Szenterzsébet 
Alsószentmárton l. Szentmárton 
Alsótők l. Tők  
Alsóvály l. Vály  
Alsowthusa l. Thusa 
Alsózélle l. Zélle 
Alsózsuk l. Zsuk  
Altalfalu 314, 724 (Pozsony m.) 
al-tárnokmester l. királynéi 
Aluniş l. Kecset, Mentő 
alvárnagy l. krassófői, munkácsi, terebesi 
AlZend l. Szend 
Alyka fia Tamás, Muthna-i 546 
Amadé (Omode), Dávid fia, János, Miklós 

és László apja, nádor, Aba nb. 64, 
505, 803 

– (Omode), János fia, várkonyi 62, 217, 
336, 350, 396, 427, 556 

Ambrus fia Jakab, condicionarius 417 
– fia Lőrinc, ibrányi 949, 952 
Anarch l. Anarcs 

Anarcs (Anarch, Kisanarch, Kysanarch) 
44, 48, 127, 136–137, 181, 714, 717 
(Szabolcs m.)  

Anasztázia, kürti Assa felesége 896 
anathema 371–372 között 
Anda, Nagy Lőrinc fia, pamlényi 43, 599 
– fia Miklós 96, 102 
Andich l. Andics 

Andics (Andych) 396 
– (Andich), János fia, Coruscamellek-i 836  
– (Andych) mester, Péter fia, olgyai 174, 

294–295, 967 
– (Andych), Pető fia, tejfalvi 62, 396, 427 
Andochfalwa l. Andocsfalva 
Andocs (Anduch) 801 (Somogy m.) 
Andocsfalva (Andochfalwa) 753 (Te-

mes m.) 
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Andornok l. Andornuk 

Andornuk (Andornok) fia János, rojcsai 
Apx.: 75 

– fia Jakab 749 
András l. Besse András 
– l. Bissouis András 
– l. Chuna András 
– l. Forgács András 
– l. Torma András 
– l. Vkuralthou András 
– 283 
– 330 
– 842 
–, ásgúti 96, 102 
– mester, bácsi kanonok 183, 434  
– comes, bacskai 836  
–, edvei 912 
– mester, egri káptalan subnotarius-a 577 
–, egri püspök 64, 360, 505 
–, erdélyi éneklőkanonok 274, 663 
–, erdélyi püspök 65, 364, 403, 483, 1008 
–, fehérvári káptalan karpapja 62, 427 
–, fehérvári konvent tagja 428, 921 
– mester, győri kanonok 62, 427, 644 
–, herényi 410, 577 
–, Inakad-i 229 
–, jászói konvent tagja 933 
–, kércsi 324 
–, kolozsvári plébános, királyi speciális 

káplán 721 
–, köcski 467 
–, leleszi konvent tagja 574 
–, litteratus 673 
–, magyar herceg, I. Lajos király fivére 57 
–, II., magyar (H) király 469, 644, 958, 1011 
–, III., magyar (H) király 46, 409, 513, 

930, 1008 
–, Mok-i 34 
–, monyorósi pap 105 
–, Ostopan-i 177 
–, péceli 273, 420 
–, Samut-i 998 
–, sólyi 177 
–, spalatoi főesperes 766 
–, szarvadi 375 

–, teveli 177 
–, zárai apát 27, 54, 489 
–, Ajka fia, ajkai 25, 35, 177, 289, 384, 519 
–, András fia 804 
–, András fia Apx.: 129 
– mester, András fia, bacskai 328, 836 
–, András fia, görgői 189, 208 
– mester, András fia, kistapolcsányi 6, 842  
–, Balka fia, bánkvatai 295 
– mester, Besenyő Mihály fia, Nezd-i 485  
–, Bulcsú fia 947 
–, Demeter fia, szántói Apx.: 20 
– mester, Dénes fia, világosvári várnagy, 

kölcsei 126, 512–513 között 
–, Domokos fia 467–468 
–, Domokos fia, csicseri 708 
–, Domokos fia, litteratus 360 
–, Domokos fia, radácsi 15, 416 
–, Domokos fia, teveli 177 
–, Doncs fia 857 
–, Egyed fia, cséfalvi 2, 49, 197, 213, 967 
–, Egyed fia, tördemici 25 
–, Gergely fia, Guzu-i 517 
–, Gergely fia, kemléki várjobbágy Apx.: 124 
–, Gergely fia, keresztúri 631 
–, György fia, béli 777 
–, György fia, németi 360 
–, György fia, Vaday-i 679 
–, Herman fia, petróci 797 
–, Illés fia, Lekche-i 536 
–, Imre fia 177 
–, Imre fia, nemes jobbágy 177 
–, István fia, András apja Apx.: 129 
–, István fia, bólyi 388, 989 
–, István fia, halábori 686 
–, István fia, Pethlend-i 557, 657 
–, István fia, sárosdfői 25 
–, Iván fia 200 
–, Iván fia, mindszenti 309 
–, Jakab fia 177 
–, Jakab fia, István apja, bánvőki 556, 1018 
–, Jakab fia, Miklós és László apja, 

berétei 231 
–, Jakcs fia, kusalyi 552 
–, János fia 151 
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–, János fia 25 
–, János fia 471 
–, János fia, azari 593 
–, János fia, Chenkez-i 295 
–, János fia, falunagy 611 
–, János fia, hangonyi 562, 740 
–, János fia, szabolcsi várjobbágy, me-

gyeri 706, 716 
–, János fia, Zlauotynch-i 582 
–, Kázmér fia, abonyi 967 
–, László fia, berényi 733 
–, László fia, felszántói 772 
–, László fia, geszterédi 497 
– mester, László fia, nemegyei, virágos-

berki 560 
–, Lőrinc fia, vereknyei 587, 885 
–, Lugas fia 507 
–, Máté fia, pálóci 11–13, 21, 222, 340, 

729, 750, 970–972, 988, 996 
–, Messe fia, Vste-i 165, 198 
–, Mihály fia, tibai 150 
–, Miklós fia, Kamaria-i 879 
–, Miklós fia, kecseti 830 
–, Miklós fia, kusalyi 283  
–, Miklós fia, olaszi 189, 208 
–, Miklós fia, szamosfalvi 333, 557 
–, Miklós fia, szentmiklósi 657 
–, Miklós fia, Terkench-i 25 
–, Nagy Lőrinc fia, pamlényi 43, 599 
– comes, Olthman fia, Miklós apja, 

vágközi 633 
–, Pál fia, bánvőki 556 
–, Pál fia, butkai 394, 429 
–, Pál fia, csöglei 177 
–, Pál fia, Klára apja, fejéregyházi 893 
–, Pál fia, marcellházi 339 
–, Pasa fia 161 
–, Péter fia 177 
–, Péter fia, góri 86 
–, Péter fia, henyei 177 
–, Péter fia, kőrösi 788, 838 
–, Péter fia, szentgyörgyi Apx.: 4, 13 
–, Pető fia, derencsényi 999 
–, Pongrác fia, szentmiklósi Apx.: 175 
–, Roland fia, piriti 177 

–, Simon fia, écsi 62 
–, Tamás fia, berekszegi 166 
–, Tamás fia, elecskei 165, 375 
–, Tamás fia, Katalin apja, gyalókai 639 
–, Tamás fia, Mihály apja, Damyand-i 

418, 550 
–, Tivadar fia, trocsányi 863 
–, Varjú Benedek fia, megyeri 891–892 
–, Zelus Péter fia, tótőri 473, 830 
–, Zemekey fia, Jakab apja, kazsui, 

kerészi, veskóci 759, 800, 844 
–, Zolad fia, abonyi 967 
–, Dragoya apja 833 
–, Péter, Margit és Erzsébet apja 164 
–, erdélyi vajda, György és Imre apja 51, 

149, 183, 434 
–, Dénes és László apja, imregi 751, 878 
–, Miklós és István apja, jáki 441, Apx.: 94 
–, András apja, Gyula fivére, kistapol-

csányi 6, 842 
–, Mihály és ..... apja, nagymihályi 207, 238  
–, Imre és István apja, nagymihályi 649, 

750, 796, 977 
–, Benedek, István, Mátyás, Bertalan és 

Márk apja, nádaséri 421, 856 
–, Márton, Bálint, Péter és Gyuke apja, 

Ruch-i 183, 434 
– fia András 804 
– fia András, bacskai 836 
– fia András, görgői 189, 208 
– fia Benedek, erdélyi vajdai protho-

notarius, pacali 35, 236, 384 
– fia Domokos, abonyi 967 
– fia Gál 527 
– fia György, alásonyi 25 
– fia György, béli 777 
– fia Illés, Lekche-i 687 
– fia Imre, szentandrási 467 
– fia István, keresztúri 349 
– fia Jakab, Kouaznya-i 58 
– fia Jakab, spalatoi kanonok 766 
– fia János 978 
– fia János, ajkai 35, 379, 384, 539 
– fia János, herendi nemes jobbágy 25 
– fia János, otrokocsi 848 
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– fia Keruhtew János, Holy-i 519 
– fia László 310 
– fia László 348, 735 
– fia László, szentistváni 177 
– fia Mátyás 856 
– fia Mihály 388 
– fia Mihály 711, 955 
– fia Mihály, acsádi 177 
– fia Mihály, hidegkúti 25 
– fia Mihály, szentimrei 25 
– fia Miklós 448 
– fia Miklós, betleni 560 
– fia Miklós, csabi 633 
– fia Miklós, kupi 519 
– fia Miklós, sóvári hospes 286 
– fia Miklós, telekesi 88, 188, 228 
– fia Miklós, tőki 472 
– fia Pál, dobói 56 
– fia Pál, kápolnai 73 
– fia Péter, nemes jobbágy 177 
– fia Tamás, szerdahelyi 62, 336, 427 
– fia Tompa, Bayton-i 585 
– fiai: János és Pál, gecsei 917 
– fiai: Péter és Farkas, olgyai 295 
Anduch l. Andocs 
Andych l. Andics 
angolok 272 
Anich (Anych), Batha leánya 907 
– (Anych, Annych), bátori Miklós leánya 502 
– (Anych), Bw-i István leánya 600 
– (Anych), kelecsényi Miklós leánya 800 
– (Anych), Máté leánya 722 
–, Miklós leánya 1023 
Anna 536 (Bodrog m.) 
–, borsülései Demeter leánya 390 
–, brogyáni János leánya 778 
–, idai János leánya 29 
–, lucskai Miklós leánya 255 
–, miskei Kontra Gergely felesége Apx.: 11 
–, Móric leánya 190 
–, pribóci Dezső leánya 983 
–, siklósi István özvegye 380 
annata 45 
Annus, pakodi Márton leánya 953 
–, veszprémvölgyi apáca 428, 921 

Antal l. Kerekes Antal 
–, balázstelki 611 
–, erdélyi káptalan karpapja 657, 947 
– mester, fehérvári kanonok 205 
–, győri káptalan prebendarius papja 177 
–, jobbágy 636–637 
–, komorói jobbágy 711, 901, 955  
–, leleszi konvent tagja 920 
–, újfalvi jobbágy 573 
–, Balázs fia, récsei 131–132, 231 
–, Gergely fia, Kontra Gergely és Kontra 

Miklós apja, miskei 25, 308, Apx.: 11 
–, Iván fia 200 
–, Jakab fia, kovácsi 177 
–, János fia, bárcai 662, 961 
–, János fia, nagyfalvi 370 
–, Kozma fia, bácsi 359 
–, László fia, ukki 25 
–, Miklós fia 857 
–, Miklós fia, alásonyi 25 
–, Miklós fia, gáji 421 
–, Miklós fia, kaszonyi hospes 945 
–, Péter fia, salamoni 177 
– fia Bálint, bödögei 177 
Antimius (Antemius, Antimyus, Anthimus, 

Anthymus, Anthymius) mester, Beke 
fia, György apja, soproni vicecomes, 
Almay-i, tapsonyi, szentkozmadamjáni 
1, 18, 80, 315, 390, 467, 818, 839 

Anych l. Anich 
Annych l. Anich 
Ányos, Miklós fia, Elye-i 58 
– fia János, hidegkúti 25, 205 
– fia János, Hubey-i 177 
– fia János, szörcsöki 25, 205 
– fiai: János és Miklós, dédécsi 236 
Apa mester, János fia, Jakab, János és 

Gegus apja, betleni 40, 332, 560 
– fia János 372  
Apabolcha 372 (Bihar m.) 
apáca 260, 555; l. még apácavásárhelyi, 

Esztergom-szigeti, nagyszombati, Nyulak 
szigeti, óbudai, váradi, veszprém-
völgyi, zárai 
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Apácavásárhely (Apachauasarhel, Apacha-
vasarhel, Apachawasarhel, Torna, 
Tornua, Vasarhel, Wasarhel), ma 
Somlóvásárhely 177, 291–293, 307–
308, 519, 723 (Veszprém m.) 

apácavásárhelyi perjelnő l. Erzsébet 
– Szt. Lampert-monostor és apácái 293 
Apachauasarhel l. Apácavásárhely 
Apachavasarhel l. Apácavásárhely 
Apachawasarhel l. Apácavásárhely 
Apagh l. Apagy 
Apagy (Apagh) 495, 717 (Szabolcs m.) 
Apahida l. Apáthida 
Apajtelke (Apaytheluke, Zeleus) 717 

(Szabolcs m.) 
Apalina l. Abafája 
Apanagyfalu l. Nagyfalu 
apát 484, 555; l. még bátai, bélai, béli, 

garamszentbenedeki, gotói, heiligen-
kreuzi, ivánmonostori, kolozsmonos-
tori, pannonhalmi, pécsváradi, péter-
váradi, pilisi, Rudina-i, szepesi, szép-
laki, szkalkai, tatai, toplicai, Tuniw-i, 
zágrábi, zalavári, zárai, zselici 

– bebörtönzése 608 
Apathhyda l. Apáthida 
Apáthida (Apathhyda, Apathyda), ma 

Apahida, Ro. 333, 557, 657 (Kolozs m.) 
Apathy l. Apáti 
Apathyda l. Apáthida 
Apáti (Apathy) 678 (Bihar m.) 
– (Apaty) 63 (Nógrád m.) 
– (Apaty) 41, 419 (Torda m.) 
– (Apathy) 953 (Zala m.) 
Apáti (Keszei) Miklós l. Miklós esztergomi 

érsek 
apátnő 555; l. még óbudai, veszprémvölgyi 
apátság l. bátai, szkalkai 
Apaty l. Apáti 
Apaytheluke l. Apajtelke 
Apold, ma Nagyapold (Apoldu de Sus, Ro.) 

930 (Szászföld) 
Apoldu de Sus l. Apold 
Apor, János, Kadoch és István apja, 

ozsdolai 105, 931 
– fia Jakab 550 
Apro Alma l. Apróalma 

Apróalma (Apro Alma), víz 631 
Aprod l. Apród 
Apród (Aprod dict.) Miklós, János kü-

küllői főesperes, István, Balázs és 
Klára apja, tótsolymosi 50, 70, 443, 
622, Apx.: 9 

Aquensis l. Acqui Terme-i püspök 
aquileiai (Olaszo.) egyház 169, 700 
aquileiai pátriárka l. Lajos 
Aracha l. Aracsa 
Arachapataka l. Aracsapataka 

Aracsa (Aracha, Nemusgyurgfelde, 
Nemesgyurgfeulde), ma Egeraracsa 
603, 810 (Zala m.) 

Aracsapataka (Arachapataka), patak 810 
Arad (Orod), város, ma Orod, Ro. 617, 

620 (Arad m.) 
– (Orod) megye 273, 588, 617, 620, 882 
– megye hatósága 617, 620 
aradi éneklőkanonok l. Péter 
– olvasókanonok l. János, Apród Miklós 

fia; Pál 
– őrkanonok l. Jakab, János, Pál 
– prépost 494; l. még Péter 
– Szt. Márton-egyház és káptalanja 14, 

31, 40, 273, 420, 426, 494, 690, 702, 
753, 882 

Aran 911 
arany l. bánya, dukát, forint 
Aranyas l. Aranyos 
Aranyaz l. Aranyos 
Aranyos (Aranyas), székely szék 164 

(Székelyföld) 
– (Aranyaz) 405, 598 (Szepes m.) 
Aranyosmeggyes l. Meggyes 

archielectus l. kalocsai érsek 
archipostulatus l. kalocsai érsek 
Ardo l. Ardó 
Ardó (Ardo, Ordo), ma Beregardó 

(Csepivka, Ukr.) 858 (Bereg m.) 
– (Ordo, Vgachaordo), ma Feketeardó 

(Csornotisziv, Ukr.) 773, 887 (Ugocsa m.) 
Ardusat l. Erdőszád 
Aren, viszlói 889 
Árkos (Arkus), út 308 
Arkus l. Árkos 
Arland nemzetség 130 
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Arnaldus de Lacaucina, krakkói scolasticus, 
pápai adószedő 218 

Arnalfelde 629 (Vas m.) 
Arnold fia Balázs, Hobay-i 25 
– fia Illés Apx.: 129 
– fia Miklós, lőcsei polgár 189, 208 
– (Ornold) fia Péter, Nagos-i 177 
Arnótfalva (Heymuth), ma Arnutovce, 

Sz. 814 (Szepes m.) 
Arnutovce l. Arnótfalva 
Árokfő (Arukfew, Arwkfew), árok 153 
Ároki (Aruky, Aroky) 617 (Arad m.) 
Árokköz (Arukkuz) 110, 186 (Vas m.) 
Aroky l. Ároki 
Artan 158 
artibus studens 720 
Arua l. Árva 
Arukfew l. Árokfő 
Arukkuz l. Árokköz 
Aruky l. Ároki 

árumegállító jog (lerakat) 784 
Árva (Arua dict.) Miklós fia János, 

babindáli 633 
Arwkfew l. Árokfő 
Ascoli Piceno-i (Esculanum; Olaszo.) 

püspök l. Agapitus 
Ásgút (Asuth, Hazuth), ma Podhorany, 

Sz. 95 (Sáros m.) 
Asguthpataka l. Ásgútpataka 
Asguthpathaka l. Ásgútpataka 

Ásgútpataka (Asguthpataka, Asguth-
pathaka), patak 898 

Assa, Jakab és Katalin apja, kürti 896 
Assakürt l. Kürt 
Asswanto l. Aswanto 
Asuth l. Ásgút 
Ásványráró l. Ráró 
Aswan, árok 62, 427 
Aswanto (Asswanto), állóvíz 336 
Aszópatak (Azywpatak), völgy 6 
Asszony (Azzun), ma Ostffyasszonyfa 

467–468, 683 (Vas m.)  
asztal 32 
Aszúág (Ozyuagh) 388 (Baranya m.) 
– (Ozioag, Ozyagh) 14, 512 (Krassó m.) 
Aţal l. Ecel 

Atrak, ma Alsó- és Felsőatrak (Dolné és 
Horné Otrokovce, Sz.) 537, 659 (Nyitra m.) 

Atya 25 (Veszprém m.) 
Atyina (Othna), ma Voćin, Ho. 151 

(Kőrös m.) 
Auersa l. Aversa 
Aurana l. vránai perjel  
Ausarensis l. oseroi püspök 
Austria l. Ausztria 

Ausztria (Austria, Osterreich, regnum 
Austrie) 49, 93–94, 168, 252, 407, 
675; l. még osztrák 

Avenion l. Avignon 
Aversa (Auersa), vár és város, Olaszo. 

57, 690 
Avignon (Avenion, Avinion), város, 

Fro. 101, 103–104, 117, 122, 134, 
142–143, 145, 170–171, 178, 194, 
214, 226, 261, 299–300, 302, 352, 
367, 382–383, 401–402, 412, 424, 
430–432, 440, 451, 463–464, 478–
479, 481, 489, 514, 530, 543, 566, 
569–571, 601, 608, 619, 623, 626, 
640, 647–648, 653–654, 661, 674–
676, 682, 688, 699–700, 720, 730–
731, 741, 851, 884, 888, 919, 1007 

Avinion l. Avignon 
Avrig l. Felek 
Ayak l. Ajak 
Ayka l. Ajka 
Ayka Rednike l. Ajkarendek 
Aykarednek l. Ajkarendek 
Aykarednuk l. Ajkarendek 
Aykarennek l. Ajkarendek 

Azar (Kysazar, Kysazor, Nogazar, 
Nogazor), ma Kis- és Nagyazar 
(Malé és Vel'ké Ozorovce, Sz.) 593, 
613 (Zemplén m.) 

Azywpatak l. Aszópatak 
Azzun l. Asszony 
 
B 
B. virgo l. Szentmária 
Baach l. Bács 
Baakta l. Bakta 
Baanuelge l. Bánvők 
Baas (Bas) 95, 116 (Zemplén m.) 
– (Bas) fia Egyed, szentlászlói 25, 542 
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Babarete 4 (Sáros m.) 
Babindál (Babindol, Felsebabindol), 

ma Babindol, Sz. 633 (Nyitra m.) 
Babindol l. Babindál 
Báboc (Bobochy, Bobuchy), ma Băbuţiu, 

Ro. 636 (Doboka m.) 
Bábolna (Babolna), ma Bobâlna, Ro. 

947 (Hunyad m.) 
Babolna l. Bábolna 
Babonics (Babonik) fia Radoszló 364 
Babonik l. Babonics 
Babonok (Bakonok) 343–344 között, 

785 (Turóc m.) 
Bábonymegyer l. Megyer 
Băbuţiu l. Báboc 
Bač l. bácsi káptalan 
Bach l. Bács 
Bachana fia Benedek, sallói 914 
Bachanig l. Bachanugh 
Bachanugh (Bachanyog, Bachanig) 

196, 250 (Zala m.) 
Bachanyog l. Bachanugh 
Bachitiuisse l. Bácstövise 
Bachka l. Bacska 
Bachoch, Tamás fia, Thurek-i 947 
Bacholchapataka (Bacholpataka), patak 579 
Bacholpataka l. Bacholchapataka 
Bachow fia Pál, salamoni 177 
Bachtiuisse l. Bácstövise 
Bachtiuysse l. Bácstövise 
Bachwyn 341 (Somogy m.) 
Bachya fiai: Mermonya és Radoszló, 

Dobowyk-i 57 
Bachytha l. Bucsuta 
Bachytiuisse l. Bácstövise 
Bačka l. Bacska 
Bačko Gradište l. Földvár 

Bács (Bach, Baach) 359 (Zala m.) 
– (Bach) megye 569–570 
bácsi (ma Bač, Sze.) káptalan 108, 140–

141, 162, 183, 337, 348, 418, 434, 
550, 570–571, 735, 747, 768, Apx.: 
136 (Bács m.) 

– al-olvasókanonok l. Demeter 
– dékán l. István 
– prépost l. Kato László 
– Szt. Pál apostol-oltár 550 
Bácsföldvár l. Földvár 
Bacsiz l. Batiz 

Bacska (Bachka, Bochka), ma Bačka, 
Sz. 89, 275, 328, 836 (Zemplén m.) 

Bácstövise (Bachitiuisse, Bachytiuisse, 
Bachtiuisse, Bachtiuysse, Bastiuisse) 
68 (Krassó m.) 

Badaló (Bodolo, Bodolow, Budulo), ma 
Badalovo, Ukr. 247, 377, 686, 701, 
925 (Bereg m.) 

– (Bodolow) fia Benedek 645, 774 
Badalovo l. Badaló 
Bad'an l. Bagyan 
Bădeşti l. Bádok 
Bádok (Baduk), ma Bădeşti, Ro. 830, 

899, 932 (Doboka m.) 
Bádon (Baldun, Baldon), ma Badon, 

Ro. 663 (Kraszna m.) 
Badon l. Bádon 
Baduk l. Bádok 
Bagad l. Bogát 
Bagamer l. Bagamér 
Bagamér (Bagamer) 773 (Bihar m.) 
Bagania l. Bagonya 
Baganya l. Bagonya 
Bagath l. Bogát 
Bagatha l. Bagota 
Bagdan l. Bogdan 
Bagich, mákfai Pető felesége 508 
Bagonia l. Bagonya 
Bagonya (Bagania, Baganya, Bagonia, 

Bogonya, Bogunya), János és Miklós 
apja, palásti 135, 247, 347, 686, 692, 
694, 752, 857–859, 925, 966 

Bagota (Bagutha, Bagatha), ma Pécs-
bagota 380 (Baranya m.) 

Bagutha l. Bagota 
Bagya l. Bathya 

Bagyan (Bagyon), ma Bad'an, Sz. 211 
(Hont m.) 

Bagyarad l. Magyarád 
Bagyon l. Bagyan 
Báhoň l. Báhony 
Báhony (Nogbahun), ma Báhoň, Sz. 

176 (Pozsony m.) 
Baja (Baya, Boya) 527, 855 (Bodrog m.) 
Bajka (Bayka), Sz. 6, 842 (Bars m.) 
Bajmalom (Baymolon, Baymolun, Boy-

molna, Boymolun), malom 35, 384, 539 
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Bajnok (Baynok, Boynuk dict.) János, 
varbóci 410 

Bajon (Bayun, Boyun), ma Tasnád-
bajom (Boianu Mare, Ro.) 236 (Közép-
Szolnok m.) 

bajor herceg l. Albert; Frigyes, István fia; 
István; István, István fia; Ruprecht 

Bajorország (Bauaria, Bayrn, Beygern) 
674–675; l. még bajor herceg 

bajvívó 21, 842; l. még párbaj 
Baka l. Báka, Tótbaka 
Báka (Baka), ma Szabolcsbáka 34, 48, 

89, 97, 181, 806, 980 (Szabolcs m.) 
Bakabana l. Bakabánya 
Bakabanya l. Bakabánya 
Bakabánya (Bakabanya, Bakabana), 

város, ma Pukanec, Sz. 221 (Hont m.) 
Bakaerdeye, erdő 348 
Bakanya l. Bakonya 
Bakcholk 579 (Temes m.) 
Bako l. Bakó 
Bakó (Bakow), Batha-i 835 
– (Bako, Bakow), mihályfalvi 403 
– (Bakou), Mykete-i 240 
– (Bakou), Iván fia, Bartan-i 527 
– (Bako) fiai: Pál és Mihály 907 
Bakonok l. Babonok 
Bakonya (Bakanya) 1, 18 (Baranya m.) 
– (Varalya), ma Bukovina, Sz. 853 (Lip-

tó m.) 
Bakonybél l. béli konvent 
Bakonypölöske l. Pölöske 
Bakonyszentiván l. Szentiván 
Bakou l. Bakó 
Bakow l. Bakó 
Baksa (Baxa, Boxa) 395, 660 (Baranya m.) 
–, ma Oláhbaksa (Bocşa, Ro.) 341 

(Kraszna m.) 
Bakta 512–513 között (Bereg m.) 
– (Baakta), ma Baktalórántháza 48 

(Szabolcs m.) 
Baktakék l. Kék 
Baktalórántháza l. Bakta 
Bala 837  
– fia János, szentmihályi 26 
Balase (Balasse), Zemeyn fia, Miklós 

apja, keresztúri 631 

– (Balasei) fia Jakab, bánkvatai 643, 885 
– (Balasee, Balese) fia Simon, Balase-

folua-i 39, 390, 395, 531, 927 
Balasee l. Balase 
Balasefolua 534 (Baranya m.) 
Balasei l. Balase 
Balasfalua l. Balázsfalva 
Balassagyarmat l. Gyarmat 
Balasse l. Balase 
Balastelchu l. Balázstelke 
Balatinum l. Balaton 
Balaton (Balatinum), tó 205 
Balatonalmádi l. Berény 
Balatonberény l. Berény 
Balatonendréd l. Endréd 
Balatonfőkajár l. Kajár 
Balatonhelye l. Henye 
Balatonkövesd l. Kövesd 
Balatonrendes l. Rendes 
Balatonszentgyörgy l. Mentő 
Balatonszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Balatontördemic l. Tördemic 

Balay 375 (Nyitra m.) 
– fia Gyure, hermáni 547 
Balázs l. Balka Balázs 
– l. Bátor Balázs 
– l. Chulak Balázs 
– l. Nagy Balázs 
– l. Ravasz Balázs 
– l. Szabó Balázs 
–, barancsi 972 
–, berzéki 806 
–, bödögei 177 
–, Chura-i 579 
–, domonkos rendi testvér 62, 427 
– mester, erdélyi al-éneklőkanonok 41, 

333, 557 
–, Ezpete-i 229 
–, fonyi 77 
– mester, győri kanonok 667 
– mester, Herandfalwa-i 292 
–, knini püspök 1008 
–, necpáli 235 
–, pálos rendi conversus 125 
–, sándori 428, 921 
–, somogyi konvent tagja 776 
–, vasvári domonkos perjel 548 
–, urai 236 
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–, Vsteluk-i 420 
–, zalai főesperes 976 
–, zselici apát 381 
–, Ábrahám fia, görzsönyi 25 
–, Apród Miklós fia, tótsolymosi 50, 70; 

Apx.: 9 
–, Arnold fia, Hobay-i 25 
–, Beke fia, Babonok-i 785 
–, Demeter fia, martonfalvi 1003 
–, Dénes fia, bőcsi 806 
– mester, Dénes [szörényi] bán fia, szécsi 

579, 862, Apx.: 70–72, 78 
–, Dezső fia 947 
–, Doncs fia, kelecsényi 800, 844 
–, György fia, Roland, János és György 

apja, komlósi 808, 898 
–, Gyula fia, Muthna-i 421 
–, Illés fia, kőrösi szolgabíró 435, 833, 836 
–, Imre fia, adi 349 
–, István fia, Ol-i 545, 643 
–, Iván fia, felcsúti 257 
–, Ivánka fia 348, 735 
– mester, Jakab fia, litteratus 249 
–, János fia, szabolcsi várjobbágy, me-

gyeri 716 
–, László fia, szentlászlói 348, 465, 735, 946 
–, Lőrinc fia, Usa-i 318 
–, Mátyás fia, hodosi 967 
–, Miklós fia, János apja, tejfalvi 585 
–, Miklós fia, kecseti 830 
–, Miklós fia, kékkői 1000 
–, Pál fia 14 
–, Pál fia, szabolcsi várjobbágy, megyeri, 

rádi 706, 716 
–, Péter fia, egresi 871 
–, Péter fia, örsi 153, 219 
–, Pető fia, nagyfalvi 370 
–, Ponith fia, teszéri 211–212 
– mester, Pósa fia, szeri 273, 420, 553, 

837, 882 
–, Mihály és Erzsébet apja, Tuul-i 58, 733 
– fia Bálint, vigánti 25 
– fia Bereck, sáli 850 
– fia György, nyéki 510, 736 
– fia Imre, Parlag-i 388 

– fia István 668 
– fia István, katádfalvi 388 
– fia István, Petrech-i 177 
– fia János, abonyi 967 
– fia János, Kyskemyn-i 668 
– fia János, varsolci 847 
– fia Lökös, szamárföldi 321 
– fia Miklós, abonyi 967 
– fia Miklós, Tarchan-i, mezőházi 421, 856 
– fia Péter, egresi 871 
– fiai: Mihály, Lőrinc, Antal és László, 

récsei 131–132, 231 
– fiai: Miklós és Mihály, Samut-i 998 
Balázsfalva (Balasfalua) 141 (Valkó m.) 
Balázstelke (Balastelchu), ma Blăjel, 

Ro. 611 (Küküllő m.) 
Bălcaciu l. Bolkács 
Balcrach l. Bokrács 
Baldon l. Bádon 
Baldun, János fia, Ratholth-i 999 
– l. Bádon 
Balent l. Bálint 
Balese l. Balase 
Bálint l. Nagy Bálint 
– 177 
– 658  
–, garamszentbenedeki konvent papja 586 
– (Balent), királynéi ifjú, homoki 63, 144 
–, Hidagha-i 564 
–, litteratus, keresztúri 275 
–, makarskai püspök 56–57, 59–60, 68–

69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, nemes jobbágy 177 
–, szádelői 616 
–, Tabach-i 177 
–, András fia, Ruch-i 183, 434 
–, Balázs fia, vigánti 25 
–, Batiz fia, Muthna-i 421, 546 
–, Chere fia 527 
–, Karachon fia, oláh 745 
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–, Kozma fia, Mach-i 733 
–, Márton fia, herényi 406, 438 
–, Márton fia, rojcsai Apx.: 75 
–, Miklós fia 837 
–, Moy fia, sárosi 25 
–, Nata fia 240 
–, Pál fia, rohonci 824 
–, Péter fia, martonfalvi 1003 
– fia Alard, hosszúteleki 792 
– fia Gergely, sárosdfői 25 
– fia János, nagyfalvi 980 
– fia László, baksai 395, 660 
– fia Lőrinc, királyi szabó 633 
– fia Simon 182 
Balka (dict.) Balázs, Wuz fia, Zaka-i 527 
– fiai: Herman, András és Tamás, 

bánkvatai 295 
Balkan l. Balkány 

Balkány (Balkan) 288 (Szabolcs m.) 
Balog (Balogh) nemzetség Apx.: 73 
– (Bolug dict.) István 869 
– (Claudus) István 579 
– (Balug, Bolug dict.) János, jobbágy 392 
– (Claudus) Péter, forrói hospes 276 
Balogh Pál, vasvári domonkos konvent 

tagja 548 
– l. Balog 
Balogianustelke l. Balogjánostelke 

Balogjánostelke (BalogJanustelke, Balog-
ianustelke, Bolugianustelke) 602, 
829 (Kolozs m.) 

BalogJanustelke l. Balogjánostelke 
Balogunyom l. Unyom 
Balsa 283 (Szabolcs m.) 
Baluan l. Bálvány 
Baluanos l. Bálványos 
Baluanus l. Bálványos 
Balug l. Balog 
Balvany l. Bálvány 
Bálvány (Baluan), ma Bálványszakállas 

(Balvany, Sz.) 632 (Komárom m.) 
Bálványos (Baluanus, Baluanos), vár, 

ma Unguraş, Ro. 560, 931 (Belső-
Szolnok m.) 

bálványosi várnagy l. János, Pető fia; 
Miklós, Pető fia 

Bálványszakállas l. Bálvány 

Ban l. Bán 

Bán (Ban dict.) Pál mester, Bán fia, sági 
229, 914 

– (Ban), iskei 763  
– (Ban), Bán Pál apja, sági 914 
bán l. bosnyák, dalmát-horvát, horvát, 

István, macsói, Márton, Pál, szlavón, 
szörényi 

Bana fia János, váti 563 
Banatska Palanka l. Haram 
Banhaza l. Bánháza 
Bank l. Bánk 

Bánháza (Banhaza) 398, 605 (Szatmár m.) 
Bánk (Bank) 67 (Bihar m.) 
– (Bank, Banky) 710, 717, 869 (Sza-

bolcs m.) 
Bánkvata (Bankwatha, Bankwata), ma 

Vajasvata (Maslovce, Sz.) 264, 295 
(Pozsony m.) 

Bankwata l. Bánkvata 
Bankwatha l. Bánkvata 
Banky l. Bánk 
Banoštor l. kői káptalan 
Banská Bystrica l. Besztercebánya 
– Štiavnica l. Selmecbánya 
Banuelge l. Bánvők 
Banuelke l. Bánvők 
Banuelky l. Bánvők 

Bánvők (Banuelge, Baanuelge, Banwelke, 
Banuelke, Banuelky), ma Vők (Vlky, 
Sz.) 556, 667, 1018 (Pozsony m.)  

Banwelke l. Bánvők 
bánya (arany-, ezüst-, fém-) 60, 421, 856 
bányaengedély 60 
Barabás (Barlabas, Barrabas) 136–

137, 859 (Bereg m.) 
Baracska (Barakcha), ma Barsbaracska 

(Bardoňovo, Sz.) Apx.: 1–2 (Bars m.) 
Baragyan l. Brogyán 
Barakcha l. Baracska 
Barana l. Baranya 
Baranch l. Barancs 
Barancs (Baranch), ma Zemplínsky 

Branč, Sz. 800, 844, 972 (Zemplén m.) 
Barand 810 (Zala m.) 
Barania l. Baranya 
Baranther, hn. 577 (Torna m.) 
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Baranya (Barana, Barania) megye 348, 
380, 385, 388–391, 395, 614, 660, 
910, 982 

– megye hatósága 100, 373, 395 
baranyai comes l. Miklós macsói bán 
– szolgabíró l. Domokos; Fülöp, Illés fia; 

Miklós; Pál, István fia; Pál, János fia 
– vicecomes l. Demeter, Miklós fia 
Barát (Kysbarat), ma Győrújbarát 673 

(Győr m.) 
Baráti (Barathy) 417 (Somogy m.) 
baráti Keresztelő Szt. János-egyház 417 
– Szt. Kozma és Damján vértanú-egyház 673 
Barathy l. Baráti 
Barbahaza 9 (Sopron m.) 
Barbara, bátori Miklós leánya 502 
Barca l. Bárca 

Bárca (Barca, Barcha, KezepBarcha, 
Sarusbarcha), ma Barca, Sz. 662, 
665, 809, 960–961 (Abaúj m.) 

Barcha l. Bárca 
Bardejov l. Bártfa 
Bardoňovo l. Baracska 
Barkalph l. Markalf 
Barla, ma Szilágyballa (Borla, Ro.) 341 

(Kraszna m.) 
–, Lőrinc fia, Morolia-i 416 
Barlabas l. Barabás 
Bârlea l. Ónok 
Barleus fia György 128 
Barnabás mester, kerecsenyi 692 
–, komjáti 848 
–, zéllei 633 
–, Zuth-i 714 
–, Domokos fia, Halyagus-i 410, 577 
–, Dragen fia 200 
–, György fia 200 
–, István fia, ónoki 830 
–, János fia, hosszúmezei 843 
–, János fia, ónoki 448, 473, 830, 899, 932 
–, Lökös fia, ivánkaházi 67 
– fia Berende, besenyői 199 
– fia László, szentpáli 41 
– fia Lukács 376 
– fia Márk, gönyüi 446 
Barnad l. Bernád 

báró 23, 46, 57, 158, 295–296, 305, 381, 
394, 429, 441, 446, 452, 458, 469, 476, 
496, 502, 508, 555, 667, 669, 794, 975, 
Apx.: 1–224; l. még királyi tanács, 
magnificus, országbírói és nádori bíró-
társak 

Barossháza l. Pruzsina 
Barrabas l. Barabás 
Barran (dict.) István, megyeri 177 
Bars (Bors), vár, ma Óbars (Starý 

Tekov, Sz.) 842 (Bars m.) 
– (Bors) megye 47, 567, 586, 685, 842 
– megye hatósága 47 
barsi comes l. Kont Miklós 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsendréd l. Endréd 
Barsfüss l. Füss 

Barta (Bartha), forrói hospes 276 
Bartal fia János, abonyi 967  
Bartan 527 (Bodrog m.) 
Bártfa (Barthfa, Barthfa), város, ma 

Bardejov, Sz. 743–744, Apx.: 152 
(Sáros m.) 

Bartha l. Barta 
Barthfa l. Bártfa 
Barthfa l. Bártfa 
Bartholo l. Bartholomeo 
Bartholomeo (Bartholo) Ursio, velencei 

polgár, notarius, követ 271, 461, 535 
Bas l. Baas 
Baska fia Miklós, majtényi 146, 187, 182 
Basow fia István, szentlászlói 25 
Basteluk 326  
Bastiuisse l. Bácstövise 

Bata 878 (Zemplén m.) 
– l. Bathya 
bátai (Batha; ma Bátaszék) egyház 

(apátság) 536 (Tolna m.) 
– apát l. Fábián 
Batar l. Batár 
Batár (Batar, Bathar), ma Bratove, 

Ukr. 345 (Ugocsa m.) 
– (Batar, Bathar), folyó 345 
Bátaszék l. bátai apátság 
Batfa l. Bátfa 
Bátfa (Bathua, Bathwa, Bathya), ma 

Batfa, Ukr. 62, 336, 427 (Ung m.) 
Batha 835 (Baranya m.) 
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–, Anych apja 907 
– l. bátai apátság 
Bathan l. Battyán 
Bathar l. Batár 
Bathor l. Bátor 
Bathua l. Bátfa 
Bathwa l. Bátfa 
Bathya (Bagya, Batya, Bata) 348, 466, 

735 (Valkó m.) 
– l. Bátfa 
Bathyan l. Battyán 

Bathyarete, rét 539 
Bathyz l. Batiz 
Batiz (Bacsiz), Bogár fia 631 
– (Batyz), Bálint, Mihály és István apja, 

Muthna-i 421, 546 
– (Bathyz) fia István 29 
– l. Batizháza 
Batizhaza l. Batizháza 
Batizháza (Batizhaza, Feierdfoua), ma 

Batiz (Botiz, Ro.) 44 (Szatmár m.) 
Batizvasvári l. Vasvári 
Bator l. Bátor 

Bátor (Bator, Bathor, Batur), ma Nyírbá-
tor 144, 210, 312, 341, 502, 770, 975 

– (Batur dict.) István, oroszkai 275 
– (Batur dict.) Balázs, Domokos fia 445 
– (Bathor) fiai: Mikcs és Jakab, Muthna-i 

421, 546 
– (Bator, Bathor dict.) János fiai: István 

és Miklós, ruszkai 11–13, 222 
Bátorkő (Baturku, Baturkw, Batwrkw), 

vár 428, 511, 911, 921 (Veszprém m.) 
Batow, famulus 397 
Batur l. Bátor 
Baturku l. Bátorkő 
Baturkw l. Bátorkő 
Batwrkw l. Bátorkő 
Batya l. Bathya 
Batyan l. Battyán 
Battyán (Bathan, Bathyan, Batyan), ma 

Bot'any, Sz. 460, 643 (Zemplén m.) 
Batyz l. Batiz 
Bauaria l. Bajorország 
Baudo l. Baudonus 
Baudonus (Baudo, Raymbaudus) Cornuti, 

vránai és magyarországi johannita 
perjel 226, 584, 618, 647 

Baxa l. Baksa 

Bay 536 (Bodrog m.) 
– Mihály mester, szegedi főesperes, fehér-

vári, pécsi és bácsi kanonok, bajai 
571, 855 

Baya l. Baja 
Baych 141 (Valkó m.) 
Bayka l. Bajka 
Baymath fia Péter, beréndi 519 
Baymolon l. Bajmalom 
Baymolun l. Bajmalom 
Baynok l. Bajnok 
Bayrn l. Bajorország 
Bayton 585 (Krassó m.) 
Bayun l. Bajon 
Baza l. Báza 
Báza (Baza) 183, 434 (Valkó m.) 
– (Baza), ma Bázakerettye 576 (Zala m.) 
– (Baza, Boza), folyó 183, 337, 348, 434 
Bázakerettye l. Báza 
Bazin (Bozen, Bozin, Bozyn), vár és 

falu, ma Pezinok, Sz. 46, 61, 114, 
139, 643, Apx.: 82, 84–85, 109 (Po-
zsony m.) 

Bebeek l. Bebek 

Bebek (Bubeek) Domokos, csanádi püs-
pök (electus confirmatus) 56–57, 59–
60, 68–69, 78, 80, 123–125, 129–130, 
155–156, 160, 166, 172, 183, 190–
192, 227, 237, 242–244, 255, 285, 
353–354, 413–415, 434, 488, 490–
492, 503, 506, 521–522, 552, 612, 
619, 624–625, 630, 642, 675, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 916, 938–941, 950, 1000–1001 

– (Bubeek, Bubek) György mester, ki-
rálynéi tárnokmester, liptói comes 21, 
71, 151, 183, 377, 434, 842 

– (Beebeek, Bebeek, Beubek, Bubeek, 
Bubek, Bubeck, Bubeek, Bwbek, 
Bwbeck dict.) István comes,  ország-
bíró 2, 21, 25–26, 30–39, 51, 48, 56–
57, 59–60, 62–64, 66, 68–69, 78–80, 
83, 85, 90–92, 110, 112–113, 123–
125, 128–130, 139–140, 153, 155–
156, 158, 160, 163, 166, 172, 174–
175, 183, 189, 190–192, 205, 208, 
210–212, 220–221, 227–228, 236–
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237, 242–244, 255, 263–264, 275, 
285, 294–295, 316–331, 334–337, 
339–341, 342, 346, 353–354, 376, 
379, 381, 384, 390–391 között, 396, 
403, 413–415, 418–419, 426–427, 
434, 437, 444, 460, 467–468, 488, 
490–492, 496–497, 503, 505–506, 
521–522, 529, 537, 539, 544–545, 
550, 552, 556, 563, 565, 578–579, 
589, 613, 624–625, 630–633, 642–
644, 649, 656, 659, 665, 667, 670, 
675, 683, 694, 698, 729, 738, 743–
745, 767, 779–783, 796, 814, 821–
828, 836, 842, 855–856, 865, 868, 
872–875, 878, 880, 882, 891–892, 
916, 929, 938–941, 947, 950, 956, 
967, 992, 999–1001 

– Miklós mester, szabolcsi comes 180, 849 
Bebre, folyó 182 
Bece l. Becse 
Bech l. Becs 
Beche l. Becse 
Bechei l. Becse 
Bechekerek l. Becskerek 
Bechenpataka (Bechunpataka), patak 577 
Bechey l. Becse 
Bechunpataka l. Bechenpataka 
Beclean l. Betlen 
Becs (Bech), vár 524 (Szatmár m.) 
– (Bech dict.) János 690 
Bécs, ma Wien, Au. l. dénár 
Becse (Beche, Bece, Bechei, Bechey), 

ma Szigetbecse 47, 237 (Fejér m.) 
– (Beche) 35, 177, 384, 519, 831 (Vesz-

prém m.) 
– (Bechey) 596  
– (Beche), István apja, nemegyei, 

virágosberki 40, 332, 560 
Becsei Vesszős l. Vesszős 
becsértékben elmarasztalás 64, 427, 505, 

632, 830, 967 
Becskerek (Bechekerek), ma Nagy-

becskerek (Zrenjanin, Sze.) 573 (To-
rontál m.) 

becstelenség 555 
Bécsújhely l. Neu 
Bede fia György 110 

– fia István, sári 35, 384, 379, 539 
– fia Miklós, tarányi 229 
– fia Péter, sárói 211–212, 203, 267 
– (Byde) fiai: Kozma és Mihály, szabolcsi 

várjobbágyok, rádi 706, 716 
Bedech fia Péter, honti várjobbágy 632 
– fia Tamás, sári 25, 959 
Bedege l. Bödöge 

Beden fia Miklós, szomordoki 333, 557 
Bedew fiai: Sándor és Bertalan, bölzsei 917 
Bedrefolua 646 (Krassó m.) 
Beebeek l. Bebek 
Beel l. Bél, béli konvent, Bély 
Been l. Bény 
Beerch l. bérc 
Beerile l. Berellew 
Began l. Bégány 
Bégány (Began), ma Kis- és Nagy-

bégány (Mala és Velika Bijhany, 
Ukr.) 453 (Bereg m.) 

Behem l. Csehország 

Beichor, hn. 341 (Közép-Szolnok m.) 
Beka l. Béka 
Béka (Beka) 771 (Tolna m.) 
Bekas l. Békás 
Békás (Bekas) 35, 384 (Veszprém m.) 
béke (-kötés, -tárgyalás, -szerződés, szövet-

ség) 93–94, 117, 134, 148, 245, 383, 
407, 423–424, 430, 461, 674–675, 
700, 737, 878 

Beke l. Tompa Beke 
–, Bukri-i 369 
–, fürményesi 349 
–, Haly-i 177 
–, keresztúri 348, 735 
–, lövői 48 
–, Beke fia, mákfai 496 
–, Domokos fia 428, 921 
–, Domokos fia, csöglei 25 
–, Farkas fia, Mihály apja, pilinyi 63 
–, János fia, kazsui, kerészi, veskóci 800, 844 
–, Korlát fia, szimői 375 
–, Lanceus fia, Antimius, Kozma és 

Lanceus apja, tapsonyi, szentkozma-
damjáni 80, 315, 388, 390, 818, 839 

– mester, Lőrinte fia, lőrintei 25 
– mester, Pál fia, prónai 421 
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–, Tegzes István fia, borfői 128 
–, Margit és Katalin apja, olaszi 283 
– fia Ágoston, csomafalvai 71 
– fia Balázs, Babonok-i 785 
– fia Beke, mákfai 496 
– fia Benedek, Chulchtw-i 2 
– fia Demeter, szentlászlói 229 
– fia István, Belche-i 749 
– fia István, bólyi 954, 989 
– fia István, kolontári 25, 723 
– fia János 978 
– fia János, esztergomi kanonok 139 
– fia János, Peterd-i 1 
– fia János, szalóki 25 
– fia Kozma 889 
– fia László, iklódi 830, 932 
– fia Márk, Ganta-i nemes jobbágy 177 
– fia Mátyás, ukki 25 
– fia Miklós, Peel-i 912 
– fia Pál, monoszlói 153 
– fia Péter, teveli 177 
– fiai: Pál és János, szebenyei 698 
békebírság 183, 384, 434, 447, 714, 855 
Bekeu, Benedek fia, aracsai 810 
Bekew fia János, vidi 25 
Bekus, bellyei 388 
–, Roland fia, Noue-i 909, 993 
– fia Bereck, Nagos-i 177 
– fia Jakab 579 
Bél (Beel), ma Mónosbél 777 (Borsod m.) 
Bela l. Béla, bélai monostor 
Béla (Bela), ma Bela, Sz. 203, 267 (Esz-

tergom m.) 
– (Bella), ma Bélapataka (Valaská Belá, 

Sz.) 564 (Nyitra m.) 
– (Bella), ér 564 
–, IV., magyar (H) király, herceg 62, 73, 

108, 162, 166, 183, 242, 360, 427, 
434, 483, 509, 600, 644, 814, 856, 
897, 1013, 1015 

bélai (Bela; ma Bijela, Ho.) Szt. Mária-

monostor és apátja 530 (Kőrös m.) 
Bélapataka l. Béla 

BelaPotok, patak 484 
Belberin l. Berény 

Belch 229 (Somogy m.) 
– l. Belica 
Belche 749 (Bereg m.) 
Beld l. Béld 
Béld (Beld), ma Marosbéld (Beldiu, Ro.) 

403 (Fehér m.) 
Beldiu l. Béld 
béli (Beel; ma Bakonybél) Szt. Móric-

egyház apátja és konventje 177, 511 
(Veszprém m.) 

Belica (Belch), Ho. Apx.: 91 (Zala m.) 
Belkulud l. Küllőd 
Bella l. Béla 
Belső-Szolnok (Zonuk ~ Zunuk Interior) 

megye 597, 725 
Beluchfalua 141 (Valkó m.) 
Belvárdgyula l. Gyula 
Bélvata l. Vata 
Belwatha l. Vata 
Belža l. Bölzse 
Belze l. Bölzse 
Belzouch 141 (Valkó m.) 
Bély (Beel, Beyl), ma Biel, Sz. 425, 878 

(Zemplén m.) 
Bellye (Byle), ma Bilje, Sze. 388 (Baranya m.) 
bencés rend 381, 489, 644, 891–892 
Bench János 579 
– fia Dezső 328 
– fia János, jókai 114 
Benche, etyedi falunagy 233 
–, Pál fia 428, 921 
Benchenc l. Benchench 
Benchench (Benchenc) 108, 162–163  
– fia Demeter, simonyi 8 
Bene, Ukr. 97 (Bereg m.) 
– l. Nagy Bene 
– l. Ördög Bene 
Benedek l. Fekete Benedek 
– l. Nagy Benedek 
– l. Ördög Benedek  
– l. Varjú Benedek 
– mester, bácsi kanonok 183, 337, 434 
–, budai kanonok 357 
–, egri oltármester 497 
–, győri káptalan karpapja 967 
–, kőrösi perjel, Ala-i 435 
– mester, nyitrai kanonok 139 
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–, pankotai főesperes 335, 363, 605–606, 
638, 897 

–, XII., pápa 449, 486 
–, pécsi káptalan prebendarius papja 946 
–, pécsváradi őrszerzetes 256, 561 
–, szepesi prépost 66, 371–372 között, 

658, 814, 923 
–, úszori 556 
–, váradi olvasókanonok 663, 740, 790 
– mester, András fia, erdélyi vajdai 

prothonotarius, litteratus, pacali 35, 
236, 384 

–, András fia, nádaséri 856 
–, Bachana fia, sallói 914 
–, Badaló fia 645, 774 
–, Beke fia, Chulchtw-i 2 
–, Bertalan fia 28 
–, Deyka fia 388 
–, Domokos fia 848 
–, Domokos fia, Halyagus-i 410, 577 
–, Gál fia 817 
–, Gogan fia, szentgyörgyi 229 
–, György fia, váti 639 
–, István fia 186 
–, István fia, lippói 388 
–, Izzach fia, Zyman-i 842 
–, Jakab fia, Nana-i 362 
–, János fia, Luduegfalua-i jobbágy 323 
–, János fia, méhkeréki 790 
–, János fia, nádasdi 496, 850, 1019 
–, László fia, jolsvai 854 
–, László fia, kelemeni 348, 735, 946 
–, László fia, tárkányi 878 
– mester, Lőrinc fia, Osl nb., kanizsai 

Apx.: 12, 25–30 
–, Lőrinc fia, pamlényi 599 
–, Lukács fia, királyi ifjú 221 
–, Lukács fia, nádasdi 128 
–, Márton fia, Muthna-i 546 
–, Martonos fia, bori 632 
–, Mihály fia, vajai 819 
–, Miklós fia, csepelyi 25  
–, Nagy Lőrinc fia 43 
–, Olivér fia, Iklad-i 62, 336 

– mester, Pál fia, pozsonyi comes 25, 56–
57, 59–60, 64, 68–69, 78–80, 112, 
123–125, 129–130, 155–156, 158, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 308, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 743–
744, 779–783, 814, 831, 868, 872–
875, 880, 916, 938–941, 950, 1000–
1001, 1017, Apx.: 5  

–, Péter fia, izsépi 314, 817–818 
–, Péter fia, Zagadag-i 282 
–, Petrizlaus fia 200 
–, Miklós, Lukács és László apja, tuzséri 

705, Apx.: 163 
– fia Chomorag, felcsúti 257 
– fia Gergely, kemléki várjobbágy Apx.: 124 
– fia István, Echir-i 205, 589 
– fia István, gyórói 500 
– fia István, kolontári 25 
– fia István, Muthna-i 421 
– fia János, kápolnai 997 
– fia Kálmán, Gyengius-i 25 
– fia Máté 722 
– fia Mihály, démi 25 
– fia Miklós, lazonyi 410 
– fia Miklós, Mach-i 733 
– fia Miklós, rohodi 684 
– fia Miklós, sági 532 
– fia Miklós, szörcsöki 25 
– fia Miklós, varjasi 177 
– fia Pál, abonyi 967 
– fia Péter 177 
– fia Péter, szabadi 25 
– fia Péter, tordasi 229 
– fia Pető, Cholta-i 177 
– fiai: Bekeu, Gergely és Péter, aracsai 810 
– fiai: János és Dezső, feledi 118 
– fiai: László és Jakab, Muthna-i 546 
Benintendi de Ravignanis, velencei kan-

cellár, követ 461–462, 604 
Benkes (Benkus) mester, tornaljai 848 
Benkus l. Benkes 
Bense, Mihály és Péter apja, vajkóci 207, 

760, 972 
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Benseteluke l. Varsolc 

Bény (Been), ma Vágvörösvár (Červeník, 
Sz.) 166 (Nyitra m.) 

– (Been) fia László, zselizi 47 
Benye 927 (Bodrog m.) 
Berc l. bérc 

bérc (Beerch, Berc, Berch, Bercz), hegy, 
domb 230–231, 334–335, 341, 370, 
376, 563, 574, 577, 579, 593, 838, 
878, 899, 930 

Bercel (Berchel, Berzel) 342 (Nógrád m.) 
– (Berzel), ma Tiszabercel 7 (Szabolcs m.) 
Berch l. bérc 
Berchel l. Bercel 
Berchuth l. Bércút 
Bércút (Berchuth), út 898 
Bercz l. bérc 
Bere 771 (Somogy m.) 
Bereck l. Kántor Bereck 
–, fehérvári káptalan karpapja 62, 427 
–, görzsönyi 177 
–, jobbágy 997 
–, litteratus 437 
–, litteratus, Kakonya-i 277 
–, András fia, bólyi 989 
–, Balázs fia, sáli 850 
–, Bekus fia, Nagos-i 177 
–, Bodor fia, kovácsi jobbágy 28 
–, Déd fia, Zegen és Mikus apja, bori 632 
–, László fia, vajai 791 
–, Miklós fia 221, 694 
–, Miklós fia 280 
–, Miklós fia, felcsúti 257 
–, Miklós fia, henyei 177 
–, Móric fia 823 
– mester, Péter fia, bákai 34, 97, 181, 980 
–, Zene fia, Kynkus-i 229 
–, János, Miklós és Lökös apja, bátori 

144, 210, 312, 341, 502, 975 
– fia Miklós 36 
Bereg (Beregh, Berug, Berek, Breg) megye 

512–513 között, 666, 690, 692, 701, 
705, 707–717, 727–728, 732, 745, 
749, 752, 757, 770, 955 

– megye hatósága 247, 686, 692, 712, 
716, 745, 749, 925, 966 

beregi comes 757; l. még Marocsuk; Pál, 
Lack fia 

– vicecomes l. János, Bagonya fia; János, 
Miklós fia 

Beregardó l. Ardó 
Beregh l. Bereg 
Beregszász l. Lampertszásza 
Berehovo l. Lampertszásza 
Berek 550 
– l. Bereg 

Berekszeg (Bereukzegh, Berekzuk, 
Berukzegh), ma Šulekovo, Sz. 166 
(Nyitra m.) 

Berekvölgy (Berkueulg) 672 (Zágráb m.) 
Berekzuk l. Berekszeg 
Berelleu l. Berellew 

Berellew (Beerile, Berelleu, Berulle) 
25, 177 (Veszprém m.) 

Beren l. Berény 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench), ma Rétközberencs 

48, 89, 329, 813, 980 (Szabolcs m.) 
Berend, ma Hagyárosbörönd 26 (Zala m.) 
Berénd (Burend), ma Tósokberénd 519 

(Veszprém m.) 
Berende, Barnabás fia, István apja, bese-

nyői 199 
Berenk, halászóhely 141 
Berenkuz l. Berényköz 

Berény (Beren, Kysberen), ma Kisberény 
733, 799 (Somogy m.) 

– (Beren), ma Balatonberény 950 (So-
mogy m.) 

– (Belberin), ma Balatonalmádi 589 
(Veszprém m.) 

– (Beren) 108, 162–163  
Berényköz (Berenkuz) 141 (Valkó m.) 
Beréte (Berethe, Brethe), ma Magyar-

beréte (Bretea, Ro.) 231, 560, 597, 
725 (Belső-Szolnok m.) 

Berétepataka (Beretopataka, Bereto-
potaka, Berethopotaka), patak 231 

Berethalom (Morotholm), ma Biertan, 
Ro. 512–513 között (Szászföld) 

Berethe l. Beréte 
Berethopotaka l. Berétepataka 
Beretopataka l. Berétepataka 
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Beretopotaka l. Berétepataka 
Bereukzegh l. Berekszeg 
Bergend 388 (Baranya m.) 
Bergul l. Burgul 
Berhida l. Marton 
Berjeg (Berjegh) 776 (Somogy m.) 
Berjegh l. Berjeg 
Berkueulg l. Berekvölgy 
Bermenthe 620 (Arad m.) 
Bernád (Barnad), ma Bernadea, Ro. 

560 (Küküllő m.) 
Bernadea l. Bernád 
Bernald, Mojs fia, iskei 763 
Bernard, milkói és plocki püspök 412 
Bernolákovo l. Cseklész 
Berschanouch l. Berstyanóc 

Berstyanóc (Berschanouch, Borsanouch, 
Borsonouch, Borsonowch, Borsonowcz), 
vár, ma Bršljanica, Ho. 72, 107, 155, 
607, 621 (Kőrös m.) 

Bertalan l. Noyhagio Bertalan  
– 829  
–, famulus 739, 762 
–, kalocsai olvasókanonok 517 
–, királynéi pohárnokmester 1008 
– mester, vasvári dékán 538, 547, 559, 

629, 846, 944 
– mester, vasvári kanonok 496, 563 
–, András fia, nádaséri 856 
–, Bedew fia, bölzsei 917 
–, Jakab fia, Zaka-i 527 
–, János fia, szalánci 813 
–, Máté fia 72, 107 
–, Miklós fia, martonfalvi 1003 
–, Pál fia, Coruscamellek-i 836 
–, Pál fia, szörcsöki 8, 651 
–, Péter fia, csöglei 25 
– fia Benedek 28 
– fia Doncs, szebenyei 698 
– fia István, marcaltői 217 
– fia Miklós, Doba-i 236 
– fia Miklós, Kamaria-i 879 
– fiai: Pető és Farkas, farkasfalvi 585 
– veglai comes fiai: István és János Apx.: 74 
Berthold (Pertold, Perthold) Holczchner 

(Holchner, Holczschner), nürnbergi 
esküdt polgár 526, Apx.: 113–114 

Bertót (Pertolt, Pertouth), ma Berto-
tovce, Sz. 96, 102 (Sáros m.) 

Bertotovce l. Bertót 

Berucha, Mafee Blondo leánya, gréci 
polgár 224–225 

Berug l. Bereg 
Berukzegh l. Berekszeg 
Berulle l. Berellew 
Berzék (Bezzeg) 806 (Zemplén m.) 
Berzel l. Bercel  
Berzence (Berzenche) 229 (Somogy m.) 
Berzenche l. Berzence 
Berzéte (Berzethe dict.) János 41 
– (Burzethe dict.) Péter mester 465 
Berzethe l. Berzéte 
Berzevice (Brezeuiche), ma Brezovica, 

Sz. 680 (Sáros m.) 
Berzouch 141 (Valkó m.) 
Beseneu l. Besenyő 
BeseneuZenthmarton l. Besenyőszentmárton 
Besenew l. Besenyő 
Besenyő (Beseneu) 199 (Pest m.) 
– (Bessenew, Beseneu, Bissenus, Bys-

senus) János mester 68–69 
– (Bissenus) Mihály mester fiai: János, 

András és Mátyás, Nezd-i 485 
– (Beseneu, Besenew, Bessenew dict.) 

Pál, csicsói várnagy 560 
Besenyőszentmárton (BeseneuZenth-

marton), ma Rinyabesenyő 229 (So-
mogy m.) 

Besse (dict.) András, szucsáki 84 
Bessenew l. Besenyő 
Beszterce (Byztricia, Biztricya), város, 

ma Bistriţa, Ro. 121, 144 (Szászföld) 
– (Beztercz), ma Považská Bystrica, Sz. 

484 (Trencsén m.) 
Besztercebánya (Byztricia), város, ma 

Banská Bystrica, Sz. Apx.: 76 (Zó-
lyom m.) 

betegség (járvány, leprás) 64, 120, 140, 
164, 356, 505, 649, 661 

Beter fia Péter, kékkői 1000 
Bethleem l. Betlen 
Bethleen l. Betlen 
Bethlem l. Betlen 
Bethlen l. Betlen 
Betlem l. Betlen 
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Betlen (Bethlem, Bethleem, Bethleen), 
ma Bethlen (Beclean, Ro.) 40, 332, 
560, 597 (Belső-Szolnok m.) 

– (Bethlem, Betlem, Bethlen) 250, 638, 
649, 796 (Zemplén m.) 

– 388 
– (Bethlem) fia Péter, dévai várnagy 560 
– (Bethlen, Bethlem) fiai: János, István 

és Péter 753 
Betlenkeresztúr l. Keresztúr 
Beubek l. Bebek 
Beulch l. Bőcs 
Beus l. Bős 
Bewd 25 (Veszprém m.) 
Bewlch l. Bőcs 
Bexa l. Bexe 
Bexe (Bexa) fia Egyed, kőrösi szolgabíró 

435, 833, 836 
Beygern l. Bajorország  
Beyl l. Bély 
Bezdench 444 (Zala m.) 
Bezered l. Bezeréd 
Bezeréd (Bezered, Bezred) 219, 508 

(Zala m.) 
Bezluk 357 
Bezred l. Bezeréd 
Beztercz l. Beszterce 

Beztrice, árok 739, 762, 1011 
Bezzeg l. Berzék 
Bichorfalua 373 (Baranya m.) 
Bicske (Bykche) 986 (Pest m.) 
Biel l. Bély 
Biertan l. Berethalom 
Bihar (Byhor) megye 67, 790, 868 
– megye hatósága 679 
Biharpüspöki l. Püspöki 
Bijela l. bélai monostor 
Bilje l. Bellye 
bíráskodás (elmulasztása, jogtalan) 23, 

49, 691, 979 
Biri (Byr, Byri, Byry) 287–289, 365, 

383, 529, 701 (Szabolcs m.) 
– (Byri dict.) Tamás mester, János fia, 

János, László és Fülöp apja, biri, 
kállói 95, 287–289, 365, 393, 529, 
701, 951 

bíró [településé] 23, 139, 282, 334–335, 
441, 446, 452, 458, 755, 797–798, 887, 

925; l. még brassói, budai, csütörtök-
helyi, falunagy, gölnicbányai, gréci, 
kassai, nagyszombati, pápai, pozsonyi, 
sárvári, soproni, szatmárnémeti, tarpai 

– 139 (elfogult), 360, 555, 672, 832, 889, 
923, 974; l. még megye hatósága, nádor, 
országbíró 

bírói engedély megegyezéshez 21, 83, 
447, 560, 632, 714, 809, 836, 855 

– rész bírságból 15, 19, 42, 114, 158, 
280, 375, 381, 384, 394, 398, 428–
429, 435, 467, 507, 546, 679, 684, 
692, 694, 696–698, 701, 717, 810, 
830, 891–892, 911, 921, 963, 984 

– rész (9. és 10.) 679, 855, 878 
– ítélet érvénytelenítése 419 
bírság (birsagia, birsagium, büntetés) 

15–16, 19, 21, 31, 40, 51, 62, 66, 83, 
85, 90, 92, 106, 108, 112, 114, 139, 
158, 162, 167, 83, 197, 207–208, 210, 
276, 310, 315, 332, 348, 360, 370, 
376, 380–381, 390, 394, 411, 418, 
426–427, 434, 437–438, 460, 467–
468, 497, 529, 546, 550, 589, 592–
594, 600, 622, 632, 641, 643, 646, 
655, 665, 670, 672, 679, 684, 692, 
696–698, 701, 707, 717–718, 724, 
732, 735, 738–739, 755, 761–762, 
770, 775, 798, 800, 818, 822, 837, 
839, 841–842, 865, 878, 882, 890–
892, 895, 900–902, 906, 911, 921, 
923, 925–927, 931, 946, 955, 963, 
965, 982, 984; l. még békebírság, királyi 
bírság 

– elengedése (mérséklése) 61, 128, 139, 
198, 370, 460, 497, 511, 565, 589, 
632, 696, 698, 714, 894, 911 

bírságlevél 62, 128, 139, 197, 208, 360, 
370, 467, 655, 770, 810, 900, 902 

bírságszedő l. nádori, országbírói 
birtok (lakatlan, leromlott, néptelen) 36, 

133, 381, 413, 494, 829 
– adásvétele 62, 68–69, 118, 125, 128–

129, 164, 166–167, 174, 183, 201, 
221, 277, 294, 356, 371–372 között, 



 
529 

 

381, 399, 427, 444, 485, 510, 560, 
562, 594, 600, 606, 631–633, 686, 
732, 736, 836, 924, 938–939, 1015 

– átadása (átengedése) 35, 67, 83, 128, 
136–137, 158, 221, 298, 308, 356, 
358, 360, 362, 369, 374, 450, 475, 
496, 508, 562, 602, 629, 632–633, 
687, 743, 749, 778, 790, 831, 871, 
878, 890–892, 902, 943, 949, 1003 

– becslése 6, 25, 47–48, 62, 153, 165, 
183, 198, 236, 319, 333, 341, 343–
344 között, 349, 372, 375, 419, 427, 
434, 529, 536, 542, 550, 556, 644, 
667, 683, 739, 762, 772, 829–830, 
836, 842, 848, 855, 856, 891–892, 
899, 906, 920, 933 

– bejárása (elkülönítése, határjelei eme-

lése) 6, 21, 30, 35, 46, 62, 72, 107, 
132–133, 146, 153, 158, 165–166, 
173, 182–183, 186–187, 189, 208, 
211–212, 230–231, 236, 263, 266, 
294, 305, 326, 333–335, 336–337, 
341, 343–344 között, 349, 357, 370, 
375, 384, 376, 410, 419, 427–428, 
434, 442, 455, 467, 469, 473, 476, 
491, 498, 503, 520, 536, 542, 544, 
557, 563–564, 574, 577–579, 584, 
593, 610–613, 618, 621, 632, 643–
644, 650, 657, 671, 710, 729, 739, 
748, 752, 762, 770, 776, 787–788, 
792, 829–830, 836, 838, 842, 844, 
848, 855–859, 878, 891–892, 898–
899, 912, 921, 930, 933, 949, 967–
968, 976, 992, 997, 1003 

– bérlése 252, 381, 428, 494, 755, 840, 921 
– bírói kézre jutása 128, 693 
– cseréje 47, 175, 237, 370, 381, 385, 

398, 415, 435, 490, 605, 633, 810, 
856, 880, 902, 934, 936 

– elcsatolása 41, 62, 133, 183, 236, 308, 
336, 427, 434, 469–470, 544, 644, 
803, 856, 891–892, 921 

– elfoglalása 5, 41, 48, 62–64, 83, 86, 
96, 102, 133, 150, 159, 164, 185, 226, 
253, 257, 265, 294–295, 333, 339, 

341, 360, 371–372 között, 373, 427–
428, 441, 450, 466–467, 469, 471, 
476, 531, 536, 562, 602–603, 611, 
643, 683, 738, 746, 749, 760, 791, 
803, 833, 836, 842, 850, 854, 856, 
867, 902, 913, 921, 931, 967 

– elvétele (elkobzása) 57, 64, 128, 131–
132, 221, 683, 856, 880 

– iktatása 6, 9, 20, 35, 43, 53, 62, 64, 79, 
91, 95, 116, 132, 144, 146, 158, 161, 
164, 166, 173–175, 182–183, 187, 
189, 206, 208, 211, 221, 230–231, 
263–264, 273, 294–295, 334–337, 
356, 360, 369, 372, 375–376, 378, 
381, 404, 410, 418–420, 427–428, 
434, 439, 467, 469, 471, 474, 498, 502, 
505, 509, 533, 539, 542, 544–545, 
548, 557, 563–564, 567, 572, 577, 
579, 586, 587a, 606, 611, 616, 632–
633, 642–644, 650, 657, 683, 725, 
729, 761, 808, 830, 836, 838, 842–
843, 856, 861, 875, 878, 898–899, 
907, 912, 916, 921, 931–932, 947–
948, 967, 968, 975, 1017, 1019–1020 

– jogtalan használata (termései elvétele) 
41, 131–133, 163, 212, 246, 265, 289, 
292, 297, 341, 373, 390, 427, 441, 
466, 469–470, 480, 528, 582, 590, 
603, 620, 678, 686, 708, 713, 727–
728, 746–747, 750, 754, 760–761, 
768, 771, 801, 803, 811, 850, 854, 
867, 956, 913, 1021–1022 

– kihasítása 206, 705, 992 
– királyi kézre háramlása 48, 76, 82, 

126, 208, 273, 346, 420, 551, 631, 
644, 805, 1009 

– kiváltása 81, 88, 136–137, 151, 184, 
188, 201, 207, 221, 228, 259, 298, 338, 
359, 372, 375, 380, 389, 394, 418, 425, 
429, 502, 507–508, 515, 529, 587, 
632, 673, 683, 736, 829, 842, 846, 878, 
885, 953, 957, 960, 1023 

– követelése 64, 83, 86, 128, 188, 208, 
341, 372, 745, 763, 967 
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– megszerzése 41, 48, 82, 259, 512–513 
között, 931, 1019 

– megtámadása (felégetése, pusztítása, 

rombolása, tönkretétele) 1, 18, 28, 89, 
163, 203, 233, 282, 292, 416, 573, 
697, 800, 871 

– osztálya 6, 35, 86, 113, 141, 166, 298, 
345, 360, 370, 384, 394, 397, 429, 
484, 502–503, 539, 560, 563, 680, 
707, 749, 753, 800, 804, 808, 831, 
833, 842–844, 848, 871, 898, 907, 
941, 961, 992 

– visszaadása 8, 42, 83, 151, 156, 221, 
353, 371–372 között, 374, 380, 390, 
512–513 között, 524, 632, 680, 724, 
791, 855, 879, 916, 950, 978 

– visszaszerzése (visszavétele) 20, 30, 83, 
86, 105, 150, 186, 189, 221, 358, 378, 
397, 404, 419, 428–429, 439, 450, 
467, 505, 536, 560, 611, 632, 643, 
724, 836, 842, 856, 890, 921, 967 

– zálogosítása 3, 7–8, 55, 81, 88, 118, 
128, 136–137, 151–152, 176, 184, 
188, 228, 298, 338, 359, 369, 372, 
389, 418, 425, 494, 507, 508, 510, 
515, 587, 632–633, 662, 673, 696, 
705, 724, 726, 829–830, 842, 846, 
864, 878, 885, 943, 953, 957, 960 

birtokadomány 25, 44, 46, 48, 50, 56–57, 
63–64, 68–70, 76–77, 79, 82–83, 95, 
99, 123, 128, 149, 151, 164, 166, 183, 
189, 204, 208, 223, 237, 242–244, 
273, 278, 283, 294–295, 308, 337, 
346, 354, 358, 360, 364, 376, 381, 428, 
434, 469, 475–476, 483, 492, 494, 
496, 505–506, 508–509, 522, 547, 
551, 560, 567, 572, 578–579, 586, 
630, 633, 642, 652, 663, 668, 745, 779, 
809–810, 814, 842, 852–853, 855–
856, 875, 879–880, 909–910, 912, 
921, 939–940, 950, 953, 967, 986–
987, 1009, 1013, 1015; l. még királyi 
új adomány, lélekadomány 

– visszavonása 57, 471, 494, 524 
birtokba bevezetés 15 napra 467 

birtokból kizárás (kidobás, kiűzés) 41, 
63, 144, 467, 471, 568, 931, 978, 992 

birtoktalan személy 63, 446, 452, 802, 843 
Biscaria l. Dédács 
Bissenus l. Besenyő 
Bissouis (dict.) András comes fia Tamás, 

hatvani 888 
Bistra, forrás 564 
Bistriţa l. Beszterce 
Biviensis l. Bovino 
Bivinensis l. Bovino 
Biztricya l. Beszterce 
Blăjel l. Balázstelke 
Blatné Revištia l. Rőcse 
Blinja (Blyna), Ho. 811 (Zágráb m.) 
Blyna l. Blinja 
Bo l. Csehország 
Bobâlna l. Bábolna 
Bobochy l. Báboc 
Boboulnok 785 (Turóc m.) 
Bobovoe l. Bökény 
Bobuchy l. Báboc 
Bochka l. Bacska 
Bocşa l. Baksa, Kövesd 
Boda fia Lőrinc, Babonok-i 343–344 között 
– fia Miklós, palugyai Apx.: 158 
– fia Miklós, sáli 850 
Bodizlaus (Bodyzlaus) mester, Gergely 

fia, szakalyai 334–335, 376  
Bodmer 909 (Fejér m.) 
– 317 
Bodo l. Bodó 

Bodó (Bodo, Bodou) fia István, Gabonyas-i 
348, 735, 946 

Bodolo l. Badaló 
Bodolow l. Badaló 
Bodon 708 (Szabolcs m.) 
– fia Dénes, Aba nb. 64, 505 
Bodonkút l. Budatelke 
Bodor fia Gál, kovácsi 410, 848 
– fia Péter, zsarnócamelléki 421, 856 
– fiai: Bereck és János, kovácsi jobbá-

gyok 28 
Bodou l. Bodó 

Bodrog (Bodrug, Bodrugh, Budrug, 
Budrugh) 126, 527, 531–532, 534, 
536, 927 (Bodrog m.)  

– (Bodrug, Bodrugh, Budrugh), folyó 
425, 759, 843, 878 
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– (Bodrug, Bodrugh, Budrug, Budrugh) 

megye 126, 527, 531–532, 536, 927 
– megye hatósága 527, 532, 534, 536, 687  
– (Bodrugh) fiai: Lampert és Albert, 

olgyai 295 
bodrogi főesperes l. János 
– szolgabíró l. János, László fia; Mikola, 

Fülöp fia 
– vicecomes l. Mihály, Mihály fia; Tamás, 

Gerard fia 
Bodrogkeresztúr l. Keresztúr 
Bodrogkisfalud l. Kisfalud 
Bodrogolaszi l. Olaszi 
Bodrogszentes l. Szentes 
Bodrogszerdahely l. Szerdahely 
Bodrug l. Bodrog 
Bodrugh l. Bodrog 
Bodugazunfalua l. Boldogasszonyfalva 
Bodugazzon l. Boldogasszony 
Bódva (Boldua), folyó 577 
Bódvarákó l. Rákó 
Bodyzlaus l. Bodizlaus 
Bogar l. Bogár 
Bogár (Bogar dict.) Jakab 14 
– (Bogar dict.) János 830 
– (Bogar, Bugar dict.) János, korpádi 

333, 557, 932 
– (Bugár) fia Batiz 631 
Bogát (Bagath), ma Nyírbogát 495, 490 

(Szabolcs m.) 
– (Bagad) 406 (Vas m.) 
Bogatu Român l. Kerecsnek 
Bogdan (Bagdan, Boogdan), sági officialis 

203, 267 
– l. Bogdány 
Bogdány (Bogdan), ma Nyírbogdány 34 

(Szabolcs m.) 
Bogizlo l. Bogyiszló 
Bogonya l. Bagonya 
Bogunya l. Bagonya 
Bogus 727, 952 (Szabolcs m.) 
Bogyiszló (Bogizlo), Bogyiszló fia 357 
– (Bogizlo), Pál fia 357 
– (Bogyzlo) fiai: Tamás, Miklós, Bogyiszló 

és Freudul 357 
Bogyzlo l. Bogyiszló 
Bohemia l. Csehország 
Bohtur l. Bujtur 
Boianu Mare l. Bajon 

Bok 420 (Arad m.) 
Bokrači l. Bokrács 

Bokrács (Balcrach, Bolcrach, Valcrach, 
Volcrach, Wolcrach), ma Bokrači, 
Szl. 496 (Vas m.) 

Bol l. Bóly  

Bolch 372 (Bihar m.) 
Bolcrach l. Bokrács 
Boldogasszony (Bodugazzon), ma Boldog-

asszonyfa 229 (Somogy m.) 
Boldogasszonyfa l. Boldogasszony 

Boldogasszonyfalva (Bodugazunfalua) 
646 (Krassó m.) 

Boldua l. Boldva, Bódva 
Boldva (Boldua) 645, 774, 937 (Zemp-

lén m.) 
Boleszló, honti várjobbágy 632 
–, váci püspök 1011 
Bolkach l. Bolkács 
Bolkács (Bolkach), ma Bălcaciu, Ro. 83 

(Küküllő m.) 
Bolkfoluaunyan l. Unyom 
Bolko, II., schweidnitzi herceg 93, 737 
Bologa l. Hunyad 
Bologna (Bononia), Olaszo. 272 
Bolug l. Balog 
Bolugianustelke l. Balogjánostelke 
Bóly (Bol) 388, 954, 989 (Baranya m.) 
Bolya, ma Bólya (Buia, Ro.) 403–404 

(Fehér m.) 
Bólya l. Bolya 
Bonifác, oseroi püspök 481 
Bononia l. Bologna 
Boogdan l. Bogdan 
bor 139, 296, 456–457 
borbély (borotválás) 224–225 
Borcfalu (villa Borcz), ma Borcová, Sz. 

421 (Turóc m.) 
Borcová l. Borcfalu 
Borcut l. Borliget 
Bord (Burd), Ro. 931 (Küküllő m.) 
Borfeu l. Borfő 
Borfew l. Borfő 
Borfő (Borfeu, Borfew, Burfeu), ma 

Brhlovce, Sz. 128, 632, Apx.: 164 
(Hont m.) 

Bori (Bory, Buri, Bury), ma Bory, Sz. 
632 (Hont m.) 
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Borkút l. Borliget 
Borla l. Barla 
Borliget (Burligeth), ma Borkút (Borcut, 

Ro.) 397 (Belső-Szolnok m.) 
Boród l. Bród 

Borosjenő (Borosyeneu, Borsyenew, 
Borsyeneu, Borusyeneu, Borusyenew, 
Bursyeneu), ma Pilisborosjenő 62, 
128, 263–264, 294–295, 427, Apx.: 
210 (Pilis m.) 

Borosyeneu l. Borosjenő 
Borpataka (Burpataka), folyó 632 
Bors fia Mihály, szörcsöki 25 
– l. Bars 
Borsanouch l. Berstyanóc 
Borsaújfalu l. Újfalu 
Borsod (Borsood) 51, 183, 434 (Valkó m.) 
– (Borsud) 177 (Veszprém m.) 
– (Borsud, Bursod, Bursud) megye 562 
– megye hatósága 518, 645, 774, 937 
– (Borsud) fia János, szenterzsébeti 25, 492 
borsodi comes l. Cudar Péter 
– vicecomes l. István, Tamás fia 
Borsonouch l. Berstyanóc 
Borsonowch l. Berstyanóc 
Borsonowcz l. Berstyanóc 
Borsood l. Borsod 

borsovai főesperes l. Domokos 
Borsud l. Borsod 
Borsülése (Borsylesse) 390 (Baranya m.) 
Borsyeneu l. Borosjenő 
Borsyenew l. Borosjenő 
Borsylesse l. Borsülése 
Borszörcsök l. Szörcsök 
Bortus (dict.) Egyed 527 
Borua, patak 187 
Borusyeneu l. Borosjenő 
Borusyenew l. Borosjenő 
Bory l. Bori 
Borza, folyó 718 
Bosarfeu, folyó 579 
bosnyák bán 130; l. még Tvrtko 
bosnyákok 158, 166, 183, 395, 434, 208, 

376, 381, 467, 643, 855–856 
Bosou fia János 984 
Bossina l. Bosznia 

Bosznia (Bossina, Bozna, partes Vzure, 
regnum Bozne ~ Boznense, terra 
Uzure ~ Vzure ~ Wzore ~ Wzure ~ 

Wzwre, Vzura, Wzura) 47, 56, 68–
69, 76, 78–80, 123, 128, 130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 197, 227, 
237, 244, 255, 305, 353, 414–415, 
428, 433, 488, 491–492, 503, 521–
522, 526, 552, 621, 630, 642, 651, 
685, 689, 722, 779–780, 786, 842, 
868, 873, 916, 921, 940–941, 950, 
985, 1000–1001, Apx.: 1–224  

boszniai (Diakóvár, ma Djakovo, Ho.) 
káptalan 183, 321, 348, 434, 735 
(Valkó m.) 

– püspök l. Peregrin, Péter 
Bot'any l. Battyán 
Botfalva (Both, Bothfalua), ma Tarnyivci, 

Ukr. 968, 977 (Ung m.) 
Both, Kupe fia, újvásári 174 
– fia Miklós 4 
– l. Botfalva 
Bothfalua l. Botfalva 
Bothus (Buthus dict.) János, János apja, 

sólyomkői 297, 829 
Botiz l. Batizháza 
Botiz-Oşvarău l. Vasvári 
Bovino (Biviensis, Bivinensis), város, 

Olaszo. 103, 626 
Box fia István, váti 113, 559, 563, 992 
Boxa l. Baksa 
Boya l. Baja 
Boymolna l. Bajmalom 
Boymolun l. Bajmalom 
Boynuk l. Bajnok 
Boyun l. Bajon 
Boz l. Buzd 
Boza l. Báza 
Bozd l. Buzd 
Bozen l. Bazin 
Bozin l. Bazin 
Bozna l. Bosznia 
Bozoch, szerviens 931 
Bozyn l. Bazin 

Bőcs (Beulch, Bewlch, Buch, Bulch, 
Bwlch) 17, 77, 138, 605–606, 743–
744, 773, 806, Apx.: 17 (Zemplén m.) 

Bödöge (Bedege), ma Homokbödöge 
177 (Veszprém m.) 

Bögöt (Buguth) 113, 562, 992 (Vas m.) 
böjt 628 
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Bökény (Buken), ma Bököny 587a 
(Szabolcs m.) 

– (Buken), ma Tiszabökény (Bobovoe, 
Ukr.) 934 (Ugocsa m.) 

– (Buken) mester, László fia, szabolcsi 
vicecomes, löki 180–181, 365–366, 
392–393, 495, 529 

– (Buken) fia János, kovácsi 177 
– (Buken) fia Mihály 789 
– (Buken) fia Tamás, németi 326 
Bököny l. Bökény 
bölcső 203 
Bölzse (Belze), ma Belža, Sz. 917 (Aba-

új m.) 
börtön (bilincs, fogság, kaloda) 49, 57, 

64, 139, 360, 608, 691, 714, 755, 803, 
809, 841 

Bős (Beus), ma Gabčíkovo, Sz. 62, 427 
(Pozsony m.) 

brandenburgi őrgróf l. Vencel 
– őrgrófnő l. Margit 
Braşov l. Brassó 
Brasow l. Brassó 
Brassó (Brasow, Brassow, Brassou), 

város, ma Braşov, Ro. 454, 845, 874, 
990, Apx.: 79–81, 150 (Szászföld) 

brassói bíró l. Jakab 
– dékán l. Miklós 
– provincia 454 
Brassou l. Brassó 
Brassow l. Brassó 
Bratislava l. Pozsony 
Bratove l. Batár 
Bratusafalua 141 (Valkó m.) 
Bratyzloffalwa 753 (Temes m.) 
Breb l. Hódpataka 
Bréb l. Hódpataka 
Bredensched l. Johannes de Brendenscheyd 
Bredensthel l. Johannes de Brendenscheyd 
Breg l. Bereg 
Brehov l. Imreg 
Brenzerb 924  
Bressanone l. brixeni püspök 
Bretea l. Beréte 
Bretea l. Szekérberéte 
Brethe l. Beréte 
Brezeuiche l. Berzevice 
Brezina l. Kolbása 
Brezovica l. Berzevice 

Brhlovce l. Borfő 
Brid l. Bród 
brixeni (Brixinensis; ma Bressanone, 

Olaszo.) püspök l. János 
Brixinensis l. brixeni püspök 
Briza 89 (Zemplén m.) 
Brno l. Brünn 
Bród (Broud), ma Boród (Brid, Ukr.) 

656 (Bereg m.) 
Brodzany l. Brogyán 
Brogyán (Baragyan), ma Brodzany, Sz. 

778 (Bars m.) 
Broud l. Bród 
Bruges (villa Brugensis), Belgium 218 
Brum fia Miklós, odorini 924 
Brunna l. Brünn 
Brünn (Brunna), ma Brno, Cseho. 93–94 
Bu l. Bulgária 
Bubeck l. Bebek 
Bubeek l. Bebek 
Bubek l. Bebek 
Bučany l. Bucsány 
Buch 871 (Torda m.) 
– (dict.) László, ugali 801 
– l. Bőcs 

Buchkatelke 231 (Belső-Szolnok m.) 
Bucsa l. Búcsú 
Bucsány (Kysbuchan), ma Bučany, Sz. 

139 (Nyitra m.) 
Búcsú (Bulchu), ma Bulcsu (Bucsa, 

Ukr.) 247 (Bereg m.) 
Bucsuta (Bachytha) 542 (Zala m.) 
Bud (Bwd) 177 (Veszprém m.) 
Buda (Budavár, Budaváralja, Castrum 

Novi montis Pestyensis, suburbium 
castri Bude ~ Budensis), vár és vá-
ros, ma Budapest része 77, 221, 293, 
340, 360–361, 368–369, 402, 454, 
690, 845, 893, 936, 967, 982, 986, 
990, 1024 (Pilis m); l. még márka 

–, Zumor fia, Kysheluen-i 182 
– fia Endre, Muthna-i 546 
– fia János, geregyei 186 
– fia Lukács, abonyi 967 
– l. Budatelke 
budai bíró 845, 1024; l. még István, Ro-

land fia 
– éneklőkanonok l. Péter, Nagy Bene fia 



 
534 

 

– főesperes l. Miklós 
– (óbudai) káptalan 31, 52, 63, 199, 210, 

260, 357, 428, 498, 736, 921, 967, 981 
– Mária-oltár 428, 921 
– őrkanonok l. Péter 
– Szentlélek-ispotályos egyház 157 
Budafok l. csőti prépost 
Budatelke (Buda), ma Bodonkút (Vechea, 

Ro.) 333, 557, 602, 829 (Kolozs m.) 
Budavár l. Buda 
Budaváralja l. Buda 
Budka l. Butka 
Budkovce l. Butka 
Budrug l. Bodrog 
Budrugh l. Bodrog 
Budulo l. Badaló 
Buga fia István, felcsúti 257 
Bugar l. Bogár 
Bugár l. Bogár 
Buglovce l. Göbölfalva 
Buguth l. Bögöt 
Bugyak (dict.) Tamás 388 
Buhtus fia Tamás, olgyai 295 
Buia l. Bolya 
Buituri l. Bujtur 
Bujtur (Bohtur), ma Buituri, Ro. 173 

(Hunyad m.) 
Buken l. Bökény 
Bukovina l. Bakonya 

Bukri 369 
Bukza 974 (Szatmár m.) 
Bulch l. Bőcs, bulcsi konvent 
Bulchu l. Búcsú, Bulcsú 
Bulchw l. Bulcsú 
Bulci l. bulcsi konvent 
bulcsi (Bulch; ma Bulci, Ro.) Boldogságos 

Szűz-egyház és konventje 947 (Arad m.) 
Bulcsu l. Búcsú 
Bulcsú (Bulchu) fia András 947 
– (Bulchw, Bwlchw) fia Lőrinc 428, 921 
Buldee 771 (Somogy m.) 
Bulgária (Bu) l. királyi privilegiális intitulacio 
Bun 381 (Somogy m.) 
Burd l. Bord 
Burend l. Berénd 
Burfeu l. Borfő 
Burgau (Burgouia, Purgaw), Au. 93–94 
Burgouia l. Burgau 

Burgul (Bergul dict.) Mihály, galgóci officialis 
166, 375 

Buri l. Bori 
Burian l. Burján 
Burján (Buryan dict.) Dénes 527 
– (Burian, Buryan dict.) Pál fiai: István 

és Tamás, seredeni 562 
Burligeth l. Borliget 
Burpataka l. Borpataka 
Bursod l. Borsod 
Bursud l. Borsod 
Bursyeneu l. Borosjenő 
Bury l. Bori 
Buryan l. Burján 
Burzethe l. Berzéte 
Busan, comitatus, districtus 57 
Buthka l. Butka 
Buthus l. Bothus 
Butka (Budka, Buthka), ma Budkovce, 

Sz. 394, 429, 692, 758, 878, 890 
(Zemplén m.) 

– (dict.) Péter 388 
Buyak 141 (Valkó m.) 
Buza l. Erzsébet 
Buzad fia Miklós, hahóti 846 
Buzd (Bozd, Bwzd), ma Boz, Ro. 610, 

671, 930 (Fehér m.) 
Bükköspatak (Bykuspataka), patak 230, 579 
Bw 600 (Somogy m.) 
Bwbeck l. Bebek 
Bwbek l. Bebek 
Bwd 336  
– l. Bud  
Bwlch l. Bőcs 
Bwlchw l. Bulcsú 
Bwzd l. Buzd 
Byde l. Bede 
Byhor l. Bihar 
Bykche l. Bicske 
Bykuspataka l. Bükköspatak 
Byle l. Bellye 
Byr l. Biri 
Byri l. Biri 
Byry l. Biri 
Byssenus l. Besenyő 
Byter, zólyomi comes 856 
Bythna 550  
Byxad 88 (Vas m.) 
Byztricia l. Beszterce, Besztercebánya 
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C 
C l. Horvátország 
Čab l. Csab 
Čaka l. Cseke 
Călean l. Kályán 
Calide Aque l. Hévíz 
Callno l. Kálnó 
Calno l. Kálnó 
Călvasăr l. Hidegvíz 
Campus Zagrabiensis l. Zágrábmező 
Candemoniensis l. Condom-i püspök 
Canisa l. Kanizsa 
Čankov l. Csánk 
Cantor l. Kántor 
Capulna l. Kápolna 
caput fluvii Zala l. Zalafő 
Cara l. Kara 
Caraşova l. Krassófő 
Carei l. Károly 
Carniolia l. Krajna 
Carnotensis l. Chartres 
Casinfeu (Casynfeu, Kachonfev, Kachunfeu), 

patak 593 
Cassa Superior l. Kassa 
Casta l. Chasta 
Castelli (Kastel) Grófság 487 
Castrum Novi montis Pestyensis l. Buda 
Castrumferreum l. Vasvár 
Casynfeu l. Casinfeu 
Cato l. Kato 
Catou l. Kato 
Čavoj l. Csávoj 
Čazma l. Csázma 
Cech l. Szécs 
Čechová l. Cséfalva 
Cecília, lipóci Péter leánya 262 
Ceegled l. Cegléd 
Ceel (Cheel) fiai 930 
Cégénydányád l. Cégénymonostora 

Cégénymonostora (Czégenymonostora, 
CzegenyMonostora), monostor, ma 
Cégénydányád 512–513 között (Szat-
már m.) 

Cegléd (Ceegled) 305 (Pest m.) 
céh 275 
Cenad l. Csanád 
Cenerye 835 (Baranya m.) 
Cenkes (Cynkes dict.) Jakab 678 
Čepel' l. Csepely 
Čepin l. Csapa 
Cergău Mare l. Cserged 
Čermany l. Csermend 

Cernych l. Chernech 
Červeník l. Bény 
Çerveny Kameň l. Vöröskő 
Chab l. Csab 
Chaba l. Csaba 
Chafurd l. Csáford 
Chahul l. Csaholy 
Chal fia László, Detreh-i 191 
Chala l. Csala 
Chalanuspataka l. Csalánospatak 
Challo l. Csalló 
Challokuz l. Csallóköz 
Challoukuz l. Csallóköz 
Chalya 882 (Arad m.) 
Chama l. Csoma 
Chamafalua l. Csomafalva 
Chamafolua l. Csomafalva 
Chamakoz l. Csomaköz 
Chamakus l. Csomaköz 
Chamakuz l. Csomaköz 

Chamaz fia Demeter, gecsei 247 
Chana, endrédi Jakab leánya 1001 
Chanad l. Csanád 
Chanadinum l. Csanád 
Chanava l. Kishanva 
Changrad l. Csongrád 
Chanko fia János, karcsai 197 
Chapa l. Csapa 
Chapou l. Csapó 
Chapouhaza l. Csapóháza 
Charamida l. Téglavár 
Charnauada l. Csarnavoda 
Charnauoda l. Csarnavoda 
Charnotahaza 141 (Valkó m.) 
Chartres (Carnotensis), Fro. 218 
Chaslou l. Császló 
Chaslouch l. Császlóc 
Chasma l. Csázma 
Chasta (Casta) 997 (Borsod m.) 
Chatar l. Csatár 
Chath 503 (Tolna m.) 
Chawoy l. Csávoj 
Chazar (dict.) László 991 
– l. Császári 
Chazloch l. Császlóc 
Chazlou l. Császló 
Chazlouch l. Császlóc 
Chazma l. Csázma 
Cheb l. Cseb 
Cheby l. Cseb 
Checer l. Csicser 
Chech l. Cseh 
Chechen Maior l. Csécsény 
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– Minor l. Csécsény 
Checher l. Csicser 
Chechun l. Csécsény 
Chechyr l. Csicser 
Cheek l. Szalk 
Cheel l. Ceel 
Chefalua l. Cséfalva 
Chege l. Cséke 
Cheged l. Csüged 
Chegle l. Csögle 
Cheglyz l. Cseklész 
Chegze fia Demeter 972 
Cheh l. Csehi 
Chehte 140  
Chehy l. Csehi 
Chek l. Szalk 
Cheke l. Cseke, Cséke 
Chekles l. Cseklész 
Cheklez l. Cseklész 
Cheklyz l. Cseklész 
Cheky l. Cseb 
Chelen l. Cselen 
Chemer l. Csömör 
Chene fia Péter 388 
Chenger l. Csenger 
Chenigh l. Csenik 
Chenik l. Csenik 

Chenkez 295 (Pozsony m.) 
– fia János, pozsonyi polgár 474 
Chenturfalwa 326 (Gömör m.) 
Chenych l. Chernech 
Chenyg l. Csenik 
Chenygh l. Csenik 
Chenyk l. Csenik 
Chepan l. Csépán 
Chepanhaza l. Csépánháza 
Chepel l. Csepely 
Cheplez 991 (Heves m.) 
Chere fia Bálint 527 
Cherezma, folyó 435 
Cherg 428, 498, 921 (Fejér m.) 
Chergud l. Cserged 
Cherhatar l. Cserhatár 
Cherkeud l. Cserged 
Chermelye, patak 334–335, 376 
Chermen l. Csermend 
Chermena 630 (Liptó m.) 
Cherne l. Csernel 

Chernech (Cernych, Chenych, Chernewch, 
Chernewlch) 512, 588, 718, 735, 946 
(Krassó m.) 

Chernefelde l. Csörnyefölde 

Chernel l. Csernel 
Chernelházadamonya l. Damonya 
Chernely l. Csernel 
Chernewch l. Chernech 
Chernewlch l. Chernech 
Chernouoda l. Csarnavoda 
Chernuk 189 (Szepes m.) 
–, Endre fia, Muthna-i 421, 546 
Chernych 348 (Valkó m.) 
Cheruk fia Tamás 811 
Chetertek l. Csütörtök 
Chetertukhel l. Csütörtökhely 
Cheufalua l. Cséfalva 
Cheufolua l. Cséfalva 
Cheunk l. Csánk 
Cheunukfeu 208 (Szepes m.) 
Cheyke l. Cséke 
Cheze fia János, felcsúti 257 
Chezteu l. Csesztve 
Chicha 676  
Chichman l. Csicsmány 
Chichow l. Csicsó 
Chilth l. Kilit 
Chintelnic l. Kendtelek 
Chippohaza l. Sáp 
chirographálás 52, 182, 199, 201, 294–

295, 335, 343, 357, 363, 371–372 kö-
zött, 520, 538, 547, 559, 605–606, 
629, 638, 748, 753, 846, 897, 938 

Chitar l. Csitár 
Chky l. Cseb 
Chmel'ovec l. Komlós 
Chob l. Csab 
Chobon (Chobou, Chobov) 428, 498, 

921 (Fejér m.) 
Chobou l. Chobon 
Chobov l. Chobon 

Chobur fia Miklós, jánosi 527 
Choby l. Csab 
Chohul l. Csaholy 

Cholta 25, 177 (Veszprém m.) 
Choltou 175 (Somogy m.) 
Chomorag, Benedek fia, Kelemen apja, 

felcsúti 257 
Chon 622 (Sáros m.) 
Chonth Mihály, Pál fia, óbudai 52 
Choob l. Csab 
Chorna l. Csorna 
Chornauada l. Csarnavoda 
Chorto l. Csortó 
Chorvatice l. Horváti 
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Chrast' nad Hornádom l. Haraszt 

Christein, Jans hainburgi polgár felesége 232 
Christian, szebeni dékán, nagycsűri plé-

bános 719 
– fia János, enyedi, keresztyénszigeti 930 
Chrouachia l. Horvátország 

Chuda fia László 140 
Chuka l. Csuka 
Chukma 388 (Baranya m.) 
Chukona l. Csokonya 
Chulach 161 (Zágráb m.) 
Chulak (dict.) Balázs, giroltházi 273, 420 
– (Chuluk dict.) Demeter, Chalya-i 882 
Chulchtw 2 (Pozsony m.) 
Chuluk l. Chulak 
Chumb (dict.) Mihály, Endre fia, olgyai 295 
Chuna (dict.) András, Endre fia, olgyai 295 
Chunk l. Csánk 
Chunrat Hawser, pozsonyi polgár 232 
– Poloparcz, pozsonyi polgár 234 
– Pürger, pozsonyi polgár 232 
Chunth fia Pál, óbudai 52 
– l. Hont  
Chupur l. Csupor 
Chur 287, 289 (Szabolcs m.) 
Chura 579 (Temes m.) 
Chure fia Péter 507 
Churka l. Csurka 
Chuta fia István, abonyi 967 
Chuth l. csőti prépost 
Chuturtukhel l. Csütörtök, Csütörtökhely 
Chuza l. Csúza 

Chwuen fia János, őri 762 
Chwza l. Csúza 
Chyakopataka, meder 341 
Chyba, János és Péter apja, abonyi 967 
Chycho l. Csicsó 
Chychol, hegy 231 
Chygeth 158 (Somogy m.) 
Chygle l. Csögle 
Chylth l. Kilit 
Chyndice l. Hind 
Chyrged l. Cserged 
Chyrke l. Csirke 
Chyseer 763 (Ung m.)  
Chyto 536 (Bodrog m.) 
Chyulth l. Kilit 
Cibol János, maliscalus 549 
Čičarovce l. Csicser 

Ciceu l. Csicsó 
Čičmany l. Csicsmány 
Cigánd (Zygan) 707 (Zemplén m.) 
Cikó (Cykou) mester 527 
Cilie l. Cillei Ulrik 
Cillei (Cilie) Ulrik (Wlrik), comes 1012 
címer adománya és leírása 487 
Cinege (Cynege dict.) Miklós fia Jakab 864 
Ciortea l. Csortó 
ciprusi kancellár 148, 154 
– király l. Péter 
Cirák (Zyrak) 500 (Sopron m.) 
Cisnădie l. Disznód 
Cisteiu de Mureş l. Csesztve 
ciszterci rend 224–225, 608; l. még toplicai, 

zágrábi, zirci 
Ciugud l. Csüged 
Ciumeşti l. Csomaköz 
civitas Albensis l. Fehérvár 
Claudus l. Balog 
Cluch l. Kljucs 
Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori konvent 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár 
Clus l. Kolozs 
Clusakna l. Kolozs 
Clusmonostra l. kolozsmonostori konvent 
Clusmonstra l. kolozsmonostori konvent 
Clusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
Clusmunustra l. kolozsmonostori konvent 
Clusuar l. Kolozsvár 
Clwch l. Kljucs 
Co l. Kunország 
Cojocna l. Kolozs 
Colosmonostra l. kolozsmonostori konvent 
Colus l. kolozsmonostori konvent 
Colusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
comes 5, 23, 296, 305, 441, 446, 452, 

458, 580, 794; l. még abaújvári, András; 
András, Olthman fia; baranyai, barsi, 
Bebek István, beregi, Bissouis András, 
borsodi, Cillei Ulrik, Deme, Detric, 
Derzs, Domokos, Druget Miklós, eszter-
gomi; Farkas, András fia; fejéri; Fülöp, 
Thyuan fia; Garai János, gömöri, 
Gresencha-i, György, győri, Hennyng, 
honti, István; István, Bertalan fia; István, 
János fia; Jakab, János; János, Bertalan 
fia; János, Cseh Péter fia; János, 
Druget Miklós fia; János, János fia; 
János, Szentgáli Péter fia; József 
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kevei, Konrád, kőrösi, Latk, liptói; 
Lőrinc, Domokos fia; máramarosi, 
Miklós; Miklós, Péter fia; Miklós, Pető 
fia; Nagy Pál, Nelipics, nógrádi, nyitrai; 
Péter, János fia; Pető; Pető, Gude fia; 
pilisi, pozsonyi, Sándor, sárosi, Sebes, 
somogyi, soproni, szabolcsi, szatmári, 
szepesi, Szobonya, szolnoki, tolnai, 
traui, ungi, valkói, vasvári, varasdi, 
veglai, veszprémi, Vörös Ábrahám, 
Vuk, Wluengius Miklós, zalai, zempléni, 
zólyomi; l. még megye hatósága 

– terrestris l. zágrábmezői 
comitatus l. Busan, Gresencha, Rojcsa, 

vizsolyi, Zagoria 
comitissa l. Ilona 
condicionarius 381, 413, 417, 587a, 706 
Condom-i (Candemoniensis; Fro.) püspök 

l. Péter 
Condra l. Konrád 
confirmatus l. csanádi, szerémi  
Conradus Pucteri, münsteri és mainzi 

kanonok, nijmegeni 171 
Contra l. Kontra 
conversus 125, 642 
Copla l. Kapla 
Copşa Mare l. Kapus 
Corlat l. Korlát 
Corlatfalua l. Korlát 
Corneşti l. Sövényfalva 
Corpadea l. Korpád 
Corponensis l. Korpona 
Corusca, folyó 836 
Coruscamellek 836 (Kőrös m.) 
Coşeiu l. Kusaly 
Coyno l. Koyno 
Cozmach 421 (Turóc m.) 
Craaz l. Craz 
Cracouia l. Krakkó 
Crasso l. Krassó 
Crassofew l. Krassófő 
Crassou l. Krassó 
Crassow l. Krassó 
Crayna, Ho. 304  
Craz (Craaz) fia János, Muthna-i 421, 546 
Crazna l. Kraszna 
Cremle 856 (Liptó m.) 
Cris l. Körös, Kőrös 
Criš l. Kőrös 

Crisan l. Crysan 

Crise fia Imre 204 
Crisium l. Kőrös 
Crisius fia György 388 
– comes fia Péter, királyi tárnokmesteri 

prothonotarius, Kurmusd-i 200 
Cristian l. Keresztyénfalva, Keresztyénsziget 
Cristlin, nagyszombati bíró 139 
Cristol fiai: János, Pál és Péter, Corusca-

mellek-i 836 
Cristolkuta, forrás 836 
Cristur-Crişeni l. Keresztúr 
Cristur-Şieu l. Keresztúr 
Criuoch, patak 729 
Croacia l. Horvátország 

Crumle, folyó 856 
Crys l. Kőrös 
Crysan 945 
– (Crisan), Folkus fia, Muthna-i 421, 546 
–, Maren fia, gréci polgár 338 
Cudar (Zudar dict.) György (Suder-

georige, Sudergeorgie), Domokos fia, 
királyi ifjú, bőcsi 77, 138, 398–399, 
487, 605–606, 704, 743–744, 964, 
Apx.: 17–19, 167 

– (Zudar dict.) Imre, Domokos fia, királyi 
ifjú, bőcsi 77, 138, 398–399, 605–
606, 743–744, 964, Apx.: 17–19, 167 

– (Zudar dict.) István mester, Domokos 
fia, királyi ifjú, bőcsi 77, 138, 398–
399, 605–606, 743–744, 773, 964, 
Apx.: 17–19, 167  

– (Zudar dict.) János, Domokos fia, királyi 
ifjú, bőcsi 605–606, 964, Apx.: 17–
19, 167 

– (Zudar dict.) Mihály, Domokos fia, királyi 
ifjú, bőcsi 77, 138, 398–399, 605–606, 
743–744, 964, Apx.: 17–19, 167 

– (Zudar, Zwdar, Zudor, Zwdor dict.) 
Péter mester, Domokos fia, királyi 
pohárnokmester, abaújvári és borsodi 
comes, bőcsi 30, 50, 56–57, 59–60, 
68–69, 77–80, 95, 106, 116, 123–126, 
129–130, 138, 155–156, 160, 172, 
190–192, 227, 237, 242–244, 255, 
285, 353–354, 398–399, 413–415, 
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488, 490–492, 503, 506, 518, 521–
522, 552, 605–606, 624–625, 642, 
645, 743–744, 774, 779–783, 793–
795, 814, 868, 872–875, 880, 916, 
937–941, 950, 964, 1000–1001, Apx.: 
17–19, 166–167 

– (Zudar, Zwdar, Zudor dict.) Simon, 
Domokos fia, királyi ifjú, bőcsi 77, 
138, 161, 398–399, 605–606, 743–
744, 964, 985, Apx.: 17–19, 146, 167  

Culpchynya, folyó 338 
Čunovo l. Csún 
Cunt l. Kont 
Cupun l. Kaponya 
Curciu l. Kőrös 
Curiacus (Kuryak) fia Gergely, szakalyai 

334–335, 376 
curialis comes l. abaújvári 
Custan 292 (Veszprém m.) 
Cutos l. Kutas 
Cwn l. Kun 
Cybin l. Szeben, szebeni prépost 
Cybinium l. szebeni prépost 

Cyka, várnép 166 
Cykou l. Cikó 
Cynege l. Cinege 
Cynkes l. Cenkes 
Cyrke l. Csirke 
Cytou 39 
CzegenyMonostora l. Cégénymonostora 
Czégenymonostora l. Cégénymonostora 
Cziczman l. Csicsmány 
Czybin l. Szeben 
Csab (Chob, Choby, Choob), ma Csabb 

(Čab, Sz.) 633 (Nyitra m.) 
– (Chab), ma Csabrendek 25 (Zala m.) 
Csaba (Chaba) 801, 903 (Somogy m.) 
– (Chaba) fia Péter, kisjánosi 177 
Csabb l. Csab 
Csabrendek l. Csab 
Csáford (Chafurd) 25 (Zala m.) 
Csaholy (Chahul, Chohul), ma Nyír-

csaholy 236, 313, 691 (Szatmár m.) 
Csala (Chala) 909, 948 (Fejér m.) 
– (Chala), Máté leánya 722 
– (Chala dict.) János fia Miklós 527 
Csalánospatak (Chalanuspataka), patak 

739, 762 

Csalló (Challo), folyó 667 
Csallóköz (Challokuz, Challoukuz), districtus, 

provincia 295, 427, 667, 967 
Csallóközkürt l. Kürt 
Csanád (Chanad, Chanadinum, Cenad), 

ma Cenad, Ro. 909 (Csanád m.) 
– (Chanad) megye 617, 620 
– megye hatósága 620 
–, esztergomi érsek 501 
csanádi káptalan 14, 42, 578–579, 718, 

816, 1017 
– olvasókanonok l. Jakab 
– őrkanonok l. Mátyás 
– prépost l. Miklós 
– püspök (electus confirmatus) l. Bebek 

Domokos, Gergely, Tamás 
Csanálos l. Derzsvada 
Csánk (Cheunk, Chunk), ma Čankov, 

Sz. 632 (Hont m.) 
Csapa (Chapa), ma Čepin, Ho. 618 

(Valkó m.) 
Csapó (Chapou) fiai: Miklós, János és 

Pál, csapóházi 969 
Csapóháza (Chapouhaza) 969 (Zemp-

lén m.) 
Csarnavoda (Charnauada, Charnauoda, 

Chernouoda, Chornauada), ma Csa-
roda 453, 692, 878, 941 (Bereg m.) 

Csaroda l. Csarnavoda 
Császári (Chazar), ma Nyírcsászári 951 

(Szatmár m.) 
Csaszlivci l. Császlóc 
Császló (Chazlou) 453 (Szatmár m.) 
– (Chaslou), Martonus fia, bori 632 
Császlóc (Chaslouch, Chazloch, Chazlouch), 

ma Csaszlivci, Ukr. 11–13, 21, 133, 
222, 340, 528, 575, 590, 656, 666, 692, 
713, 775, 821, 966, 994 (Ung m.) 

Csatar l. Csatár 

Csatár (Csatar) 236 (Bihar m.) 
– (Chatar) 507 (Krassó m.) 
csatári konvent 631 (Zala m.) 
Csavajó l. Csávoj 
Csávoj (Chawoy), ma Csavajó (Čavoj, 

Sz.) 564 (Nyitra m.) 
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Csázma (Chasma, Chazma, promon-
torium Chasmense), ma Čazma, Ho. 
151, 595 (Kőrös m.) 

csázmai Szentlélek-egyház és káptalanja 
249, 328, 352, 437, 450, 811, 836, 879 

Cseb (Cheby, Cheky, Chky) 645, 774 
(Borsod m.) 

– (Cheb), ma Nagycseb (Žbince, Sz.) 
499, 796 (Zemplén m.) 

Csécsény (Chechen Maior ~ Minor, 
Chechun), ma Rábacsécsény 175, 
381 (Győr m.) 

Cséfalva (Chefalua, Cheufalua, Cheu-
folua), ma Čechová, Sz. 2, 49, 197, 
213, 967 (Pozsony m.) 

Cseh (Chech dict.) Péter fia János, 
disznódi 83 

cseh király l. Károly, IV.; Vencel, IV. 
Csehi (Chehy), ma Drávacsehi 380 (Ba-

ranya m.) 
– (Cheh), ma Kálmáncsa 989 (Somogy m.) 
Csehország (Bo, Behem, Bohemia) 

104, 674, 783; l. még cseh király 
Cseke (Cheke), ma Čaka, Sz. 241 (Bars m.) 
Cséke (Chege, Cheke) 345, 791 (Szat-

már m.) 
– (Cheke, Cheyke), ma Lácacséke 574, 

878 (Zemplén m.) 
Cseklész (Cheglyz, Chekles, Cheklez, 

Cheklyz), ma Bernolákovo, Sz. 46, 
166 (Pozsony m.) 

Cselen (Chelen) 501 (Gömör m.) 
– (Chelen) fia Sándor Apx.: 120, 178 
Csenger (Chenger) 906, 922 (Szatmár m.) 
Csengersima l. Sima 
Csengerújfalu l. Újfalu 
Csenik (Chenik) 880 (Borsod m.) 
– (Chenigh, Chenyg, Chenygh, Chenik, 

Chenyk) mester, István vasvári pré-
post és Péter apja, ugodi 25, 177, 538, 
547, 559, 628–629, 846 

Csepan l. Csépán 
Csépán (Chepan), henyei 177 
– (Csepan), tyukodi 236 
– (Chepan) fia István, csépánházi 177 

– (Chepan) fia István, tornamellékei 25 
Csépánháza (Chepanhaza) 177 (Vesz-

prém m.) 
Csepely (Chepel) 221 (Hont m.) 
– (Chepel), ma Ungcsepely (Čepel', Sz.) 

739, 762, 1011 (Ung m.) 
– (Chepel) 25 (Veszprém m.) 
Csepivka l. Ardó 

Cserged (Chergud, Cherkeud, Chyrged), 
ma Magyarcserged (Cergău Mare, 
Ro.) 610, 671 (Fehér m.) 

Cserhatár (Cherhatar) 629 (Vas m.) 
Csermend (Chermen), ma Čermany, 

Sz. 136–137, 633 (Nyitra m.) 
Csernel (Chernel) fia István, országbírói 

prothonotarius 112, 878 
– (Chernely) fia Jakab, szentjakabi 542 
Csernely (Cherne) 680 (Borsod m.) 
– (Cherne) 400 (Zemplén m.) 
csésze 159, 797 
Csesztve (Chezteu), ma Cisteiu de 

Mureş, Ro. 164 (Fehér m.) 
Csicser (Checer, Checher, Chechyr), 

ma Čičarovce, Sz. 7, 89, 275, 286, 
708, 878 (Ung m.) 

Csicsmány (Chichman, Cziczman), ma 
Čičmany, Sz. 484, 564 (Trencsén m.) 

Csicsó (Chichow, Chycho), vár, ma 
Ciceu, Ro. 560 (Belső-Szolnok m.) 

csicsói várnagy l. Besenyő Pál 
Csilizpatas l. Patas 
Csirke (Chyrke dict.) István, Csirke Miklós, 

Tamás és János apja, pólyi 64, 505 
– (Chyrke dict.) Miklós mester, Csirke 

István fia, László apja, pólyi 64 
– (Cyrke dict.) Tamás, idai 808, 898 
Csitár (Chitar), ma Alsócsitár (Dolné 

Štitáre, Sz.) 520 (Nyitra m.) 
Csokonya (Chukona), ma Mezőcsokonya 

381 (Somogy m.) 
Csoma (Chama) fia István, volyai 

officialis 109 
– (Chama) fia János, győrvári 406 
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Csomafalva (Chamafalua, Chama-
folua), ma Zatiszivka, Ukr. 71, 934 
(Ugocsa m.) 

Csomaköz (Chamakoz, Chamakus, 
Chamakuz), ma Ciumeşti, Ro. 345 
(Szatmár m.) 

Csongrád (Changrad) megye 553 
– megye hatósága 553 
Csonkapapi l. Papi 
csonkítás 64 
Csorda l. Csortó 
Csorna (Chorna) 603 (Sopron m.) 
Csornotisziv l. Ardó 
Csortó (Chorto), ma Csorda (Ciortea, 

Ro.) 615 (Krassó m.) 
Csót (Solt) 736 (Pest m.) 
Csögle (Chegle, Chygle) 25, 177 (Vesz-

prém m.) 
Csömör (Chemer) 497, 529 (Pest m.) 
Csörnyefölde (Chernefelde), ma 

Szemenyecsörnye 576 (Zala m.) 
csőti (Chuth; ma Budafok, Pest m.) prépost 

l. Jakab 
Csuka (Chuka dict.) János, Lökös fia, 

karmacsi 978 
– (Chuka) fiai: János és Lökös, karmacsi 603 
Csún (Sum), ma Dunacsún (Čunovo, 

Sz.) 556 (Moson m.) 
Csupor (Chupur dict.) István 397 
Csurka (Churka dict.) Péter, idai 411 
Csúz (Chuz, Cwz dict.) János, Péter fia, 

dalmát-horvát bán, belici 441, 861, 
Apx.: 91–92 

Csúza (Chuza, Chwza), ma Suza, Ho. 
956 (Baranya m.) 

Csüged (Cheged), ma Maroscsüged 
(Ciugud, Ro.) 931 (Fehér m.) 

csűr 182 
Csütörtök (Chetertek, Chuturtukhel), 

ma Štvrtok na Ostrove, Sz. 124, 555 
(Pozsony m.) 

Csütörtökhely (Chuturtukhel), város 
755 (Bars m.) 

– (Chetertukhel) 246 (Zala m.) 
– l. Szentlászló 
csütörtökhelyi bíró 755 

 
D 
Da l. Dalmácia 
Daagh 912 (Sopron m.) 
– 1015 
Dăbâca l. Doboka  
Dachou, Péter fia, botfalvi 977 
Dada, ma Tiszadada 890 (Szabolcs m.) 
Dak fia János, Vadas-i 428, 921 
Dáka l. Dálka 
Dalen fiai, jobbágyok 833 
Dalka l. Dálka 
Dálka (Dalka), ma Dáka 926 (Veszprém m.) 
Dalmacia l. Dalmácia 

Dalmácia (Da, Dalmacia, partes regni 
Dalmacie) 57, 688; l. még dalmát-
horvát bán, királyi privilegiális 
intitulacio 

Dalmad, ma Domadíce, Sz. 82, 632 
(Hont m.) 

– fia Miklós, Poton-i 308 
dalmát-horvát bán l. Csúz János; Miklós, 

Péter fia 
Damald fia Miklós, miskei 25  
Damanhyda l. Dománhida 
Damanya l. Damonya 
Damas l. Damásd 
Damásd (Damas), ma Ipolydamás 643, 

964 (Hont m.) 
Damján, apát 484 
–, Farkas fia 388 
– fia Péter, nemes jobbágy 177 
Damjánfalva (Damyanfolwa), ma Demén-

falu (Demänová, Sz.) 865 (Liptó m.) 
Dámóc (Damoch, Damuch) 574, 878 

(Zemplén m.)  
Damoch l. Dámóc 
Damonya (Damanya), ma Chernelháza-

damonya 500 (Sopron m.) 
Damuch l. Dámóc 
Damyand 418, 550 (Szerém m.) 
Damyanfolwa l. Damjánfalva 
Danauych l. Danoch 
Danaych l. Danoch 
Danch l. Doncs 
Danchel, pozsonyi polgár 278 
Danobium l. Duna 



 
542 

 

Danoch (Danauych, Danaych) 380, 982 
(Baranya m.) 

Danpataka l. Dánpataka 

Dánpataka (Danpataka), ma Vălenii 
Lăpuşului, Ro. 397 (Belső-Szolnok m.) 

Danubium l. Duna 

Dara (Darah), ma Szamosdara 791 
(Szatmár m.) 

Darabos (Darabus dict.) István fia Lőrinc, 
nádasdi 496, 1019 

Darabosfalva (Darabusfolua) 100 (Bara-
nya m.) 

Darabus l. Darabos 
Darabusfolua l. Darabosfalva 
Darah l. Dara 
Daras l. Darázsi 
Darázsi (Daras), ma Drážovce, Sz. 82 

(Hont m.) 
Daróc (Darouch) 643 (Szatmár m.) 
Darouch l. Daróc 
Darow 600 (Tolna m.) 
Daska, folyó 183, 434 
Dauidfalua l. Dávidfalva 
Dauit l. Dávid 
Dávid (Dauit), Viszló fia 403 
–, Amadé nádor apja, Aba nb. 64, 505 
– fia László, dávidfalvi 945 
Dávidfalva (Dauidfalua) 945  
Day 62 (Fejér m.) 
Dayca 176  
de Rupibus l. szkalkai apátság 
– Surdis János l. János váci püspök 
Deák (Dyak dict.) Péter, jobbágy 392 
Debre l. Debrő 

Debrecen Apx.: 101 (Bihar m.) 
Debreceni Dózsa l. Dózsa 
Debreu l. Debrő 
Debrev l. Debrő 
Debrew l. Debrő 
Debrő (Debre, Debreu, Debrev, Debrew), 

ma Feldebrő 128, 139, 377, 502, 752, 
857–859, 878, 975 (Heves m.) 

Décskelecsény l. Kelecsény 

Déd (Deed), ma Nemesdéd 1 (Somogy m.) 
– 564 
– (Deed) fiai: Martonos és Bereck, bori 632 
Dedach l. Dédács 

Dédács (Dedach), ma Biscaria, Ro. 236 
(Hunyad m.) 

– (Dedach) 370 (Szabolcs m.) 
Dedich, Dedich fia 64 
– fia Dedich 64 
Dedinka l. Kürt 
Deed l. Déd 
Deem l. Dém 
dékán l. bácsi, fehérvári, szebeni, vasvári, 

veszprémi 
Deleni l. Indal 
Delne (Dylna), ma Delnekakasfalva 

(Kokošovce, Sz.) 795 (Sáros m.) 
Delnekakasfalva l. Delne 
Dém (Deem), ma Nagydém 25 (Vesz-

prém m.) 
Demänová l. Damjánfalva 
Deme comes 829 
Deménfalu l. Damjánfalva 
Demeter l. Chulak Demeter 
– l. Keserű Demeter 
– mester, bácsi al-olvasókanonok 768 
–, dobokai szolgabíró, lónai 297, 636–637  
–, Flikno-i jobbágy 322 
–, Gerek-i 733 
–, girótházi 420 
–, Gyolch-i 229 
–, haraszti 499 
–, hanyi 177 
– mester, kincstárnok 76 
–, kocsi 855 
–, Kuth-i 801 
–, nonai püspök 56–57, 59–60, 68–69, 

78–80, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353–354, 413–415, 
488, 490–492, 503, 506, 521–522, 
552, 624–625, 630, 642, 743–744, 
779–783, 814, 868, 872–875, 880, 
916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, rakamazi officialis 515 
–, széplaki apát 505 
–, szerémi püspök (electus confirmatus), 

egri prépost, pécsi kanonok, 
subdiaconus 335, 363, 432, 543, 569, 
605–606, 638, 653–654, 695, 779–
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780, 783, 868, 872–875, 880, 884, 
916, 938–941, 1000–1001 

–, váradi püspök 56–57, 59–60, 68–69, 
78–80, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353–354, 364, 413–
415, 483, 488, 490–492, 503, 506, 
521–522, 552, 623–625, 630, 642, 
675, 741, 743–744, 779–783, 814, 
868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001, 1008, Apx.: 156 

–, Beke fia, szentlászlói 229 
–, Benchench fia, simonyi 8 
–, Chamaz fia, gecsei 247 
–, Chegze fia 972 
–, Domokos macsói bán fia Apx.: 165 
–, Egyed fia, bertóti 96, 102 
–, Eze Péter fia, Péter apja, csernelyi 680 
–, Ferenc fia, földvári 747 
–, Gergely fia, Agolch-i, csernelyi 400, 878 
–, Illés fia, pölöskei 177, 831 
–, János fia, hosszúmezei 30, 316, 319, 843 
–, János fia, kolontári 25, 723 
–, János fia, ozsdolai 931 
–, János fia, Vadas-i 428, 921 
–, Lukács fia, lipóci 31 
–, Máté fia, Komyan-i kenéz 582, 592 
–, Mihály fia, betleni 240, 649 
–, Mihály fia, Noue-i 993 
–, Mihály fia, szentpéteri 442, 787 
–, Miklós fia 320 
– mester, Miklós fia, baranyai vicecomes 

100, 373, 388 
–, Miklós fia, ramocsaházi 48 
–, Miklós fia, szalóki 359 
–, Olivér fia, bogdányi 34, 313, 974 
–, Péter fia, jobbágy 636–637 
–, Tamás fia, semsei 411 
–, István, Miklós, Sebestyén, Gergely és 

Anna apja, borsülési 390 
–, Miklós apja, debrői 377 
–, Pál, Mihály, András és Lukács apja, 

szántói 527, Apx.: 20 
– fia Ábrahám, karcsai 967, 967 
– fia Balázs, martonfalvi 1003 

– fia Domokos 177 
– fia Gergely, Mand-i 974 
– fia István, tárnoki 527 
– fia János 317 
– fia János 471 
– fia János, kállói 949 
– fia János, Muthna-i 546 
– fia Lukács, Berzence-i 228 
– fia Mihály, báboci 636–637 
– fia Miklós, szőlősi 25 
– fia Miklós, zólyomi comes 1003 
– fia Péter, Kouaznya-i 801 
– fia Péter, szalóki 359 
– fia Pető, Sochouch-i 79 
Demon (dict.) Péter, pap 991 
dénár (phenning) 1, 8, 18–19, 21, 26, 49, 

128, 139, 158, 166–168, 176, 184, 
202, 217, 221, 224–225, 232, 234, 
256, 268, 286, 298, 343, 350, 381, 
389, 395, 406, 438, 445, 465, 500, 
508, 515, 546, 561, 594, 600, 633, 
639, 679, 694, 755, 767, 810, 836, 
840, 842, 846, 855, 885, 896, 922, 
953, 984 

– (bécsi) 152, 174, 221, 587 
Dénes l. Burján Dénes 
– l. Jári Dénes 
– l. Magyar Dénes 
– 334–335, 376 
–, edvei 467 
–, gecsei 453 
–, Haly-i 177 
–, kalocsai érsek (archipostulatus archi-

electus) 364, 483, 1008 
–, litteratus 31 
– mester, András fia, imregi 751, 878 
– mester, Bodon fia, Aba nb. 64, 505 
–, Dezső fia, losonci 707 
–, Dragen fia 200 
–, Gergely fia, litteratus, Agolch-i, cser-

nelyi, szécsi 262, 400, 878 
–, Gurgus fia, Bachanugh-i 196 
–, Imre fia 836 
–, István erdélyi vajda fia, királyi lo-

vászmester, erdélyi vajda, szolnoki 
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comes 35, 40–41, 56–57, 59–60, 64, 
68–69, 78–80, 83, 123–125, 129–130, 
155–156, 160, 164, 172, 190–192, 
227, 236–237, 242–244, 255, 285, 
332–333, 349, 353–354, 364, 384, 
397, 413–415, 419, 472, 483, 488, 
490–492, 503, 506, 514, 521–522, 
552, 557, 560, 597, 624–625, 630, 
642, 657, 675, 725, 743–744, 779–
783, 814, 829, 847, 868, 872–875, 
880, 916, 931, 938–941, 950, 987, 
1000–1001, 1008  

–, István fia, pozsegai kanonok, 
Horthow-i 648 

– mester, István [szörényi] bán fia, lo-
sonci 397, 715, 984 

–, István fia, Zenche-i 229 
–, Izsép fia, draskóci 86 
–, János fia Apx.: 35 
–, János fia, nádasdi 850 
–, Lack fia 343–344 között 
–, László fia 811 
–, Lukács fia, imolai 933 
–, Magyar Dénes fia, Endus-i 399, 606 
–, Máté fia, János, Jakab, András, Mihály 

és Miklós apja, kölcsei 512–513 között  
–, Miklós fia, Maiusfolua-i 282 
–, Miklós, fia, oroszapáti 718 
–, Péter fia, kazai 749 
–, Péter fia, szelényi Apx.: 179 
–, Roland fia 28 
–, Simon fia, szentszalvátori 51, 183, 

183, 348, 434, 735, 946 
–, Tamás fia, kajári 25 
–, Thekes fia, jolsvai 848, 854 
–, Margit és Magch apja 722 
–, Balázs és Domokos apja, bőcsi 605–

606, 806 
–, Dezső és Tamás apja, losonci, régeni 

41, 397, 707 
– [szörényi] bán fia Balázs, szécsi Apx.: 

70–72, 78 
– fia Imre, szentpáli 25 
– fia Jakab, köcski 603, 978 
– fia János, Isobor-i 631 

– fia János, kaszai 484 
– fia János, szapi 62 
– fia László 749 
– fia László, méhkeréki 790 
– fiai 40, 332 
– fiai: András, János, Jakab, Miklós és 

Mihály 126 
Denk, Radauan-i 388 
– fia János, officialis 229 
– mester fia Sándor, nekcsei 31, 446 
Denke, Tót János fia 388 
Derd 348 (Valkó m.) 
Deregnie l. Deregnye 
Deregnye (Deregnie) 496 (Vas m.) 
Deremlyehomoka, hn. 574 (Zemplén m.) 
Derenchen l. Derencsény 

Derencsény (Derenchen), ma Drienčany, 
Sz. 862, 999 (Gömör m.) 

Derenyepataka, patak 857 
Dereske, ma Pápadereske 177 (Vesz-

prém m.) 
Derk 9  
Dernő (Dwrnew), ma Drnava, Sz. 743 

(Torna m.) 
– (Deurnew), hegy 743 
Ders l. Derzs 
Dersk l. Draskóc 
Dersuoday l. Derzsvada 
Derzs (Ders), ma Nyírderzs 697 (Szat-

már m.) 
– (Ders) 735 (Valkó m.) 
– (Ders), László fia, dobosi 460 
– (Ders), Miklós fia, szerdahelyi 318, 381 
– (Ders) comes, Katalin apja, hidegvízi 403 
– (Ders), Miklós és Péter apja, szerda-

helyi 158, 175, 381 
Derzsvada (Dersuoday), ma Csanálos 

(Urziceni, Ro.) 690 (Szatmár m.) 
descensus 268, 755 
Deseşti l. Desze 
Deseu l. Dezső 
Desev l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Desna, Ho. 807  
Desnice (Desnicha), ma Dišnik, Ho. 107 

(Kőrös m.) 
Desnicha l. Desnice 
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Desterith 564 (Trencsén m.) 
Desze (Dezefalua, Dezefalwa), ma Deseşti, 

Ro. 99 (Máramaros m.) 
Dethmarpataka, patak 128 
Detreh 191 (Szolnok m.) 
Detric comes, Jakab nádori protho-

notarius apja, stefkfalvi 201, 938 
– (Dyetric) fia János, hanyi 25 
– fia Jakab, szandeci polgár 883 
– fia László, ózdi 680 
Deuecher l. Devecser  
– inferior l. Alsódevecser 
Deurnew l. Dernő 
Deuşu l. Diós 
Deutschkreuz l. Keresztúr 
Deva l. Déva 
Déva (Dewa), vár, ma Deva, Ro. 560 

(Hunyad m.) 
Devecser (Deuecher) 25, 177 (Vesz-

prém m.) 
Devičany l. Tótbaka 
Dewa l. Déva 
Deyka fia Benedek 388 
Dezefalua l. Desze 
Dezefalwa l. Desze 
Dezső (Deseu) 411 
– (Deseu), kátai 311 
– (Deseu), pribóci 983 
– (Deseu) mester, Dénes fia, László, 

Dénes, Mihály és Miklós apja, losonci 
397, 707, 715 

– (Desev), Bench fia 328 
– (Desew), Benedek fia, feledi 118 
– (Deseu, Desew), László és Miklós apja, 

feledi, kaplai 81, 118, 997 
– (Desew) fia Balázs 947 
– (Desew) fia János 842 
– (Deseu) fia Mihály 1, 18, 315 
– (Desew) fia Miklós, Pok-i 233 
– (Deseu) fia Péter, patai 363 
– (Desew) fia Tamás 25 
– (Desew) fiai: János és László, szebe-

nyei 698 
diakónus 653–654 
Diakóvár l. boszniai káptalan 
Diós (Dyos, Gyos), ma Deuşu, Ro. 602, 

829 (Kolozs m.) 

Diósad l. Ad 

Diósgyőr (Gyosgewr), vár és falu, ma 
Miskolc része 805, 880 (Borsod m.) 

diósgyőri Krisztus Teste-kolostor és pálos 

remetéi 880 
Dióskál l. Kál 
Dioşod l. Ad 
Dišnik l. Desnice 
districtus 200, 425; l. még Busan, Csallóköz, 

garicsi, lublói, Tiszabodrogköz, Vduina, 
Zselic 

disznó (koca) 1, 18, 89, 135, 180, 240, 
347, 579, 585, 636, 775 

Disznód (Heltha, Gyznoyow), ma Nagy-
disznód (Cisnădie, Ro.) 83, 719 
(Szászföld) 

Divék (Gyuek), ma Turócdivék (Diviaky, 
Sz.) 856 (Turóc m.) 

Diviaky l. Divék 
Djakovo l. boszniai káptalan 
Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 
Dob (Doby, Doob, Dub, Dubi, Duby), 

ma Tiszadob 356, 368 (Szabolcs m.) 
Doba 236, 349 (Közép-Szolnok m.) 
Dobak (dict.) Péter fia Péter, darázsi 82 
Dobo l. Dobó 
Dobó (Dobow), ma Tarcadobó (Dubovice, 

Sz.) 56 (Sáros m.) 
– (Dobo, Dobou, Dobow) fia Jakab, 

ruszkai 11–13, 21, 222, 918 
Doboka, ma Görcsönydoboka 108 (Ba-

ranya m.) 
–, ma Dăbâca, Ro. 132, 276, 448 

(Doboka m.) 
– megye 131–132, 297, 636–637 
dobokai főesperes l. László, Roland fia 
– szolgabíró l. Demeter; János, Inok fia 
– vicecomes l. Miklós, Pető fia 
Doborgaz (Dobrogaz), ma Dobrohošt', 

Sz. 1018 (Pozsony m.) 
Dobóruszka l. Ruszka 
Dobos (Dobus), ma Nagydobos 460, 643 

(Szatmár m.) 
– (Dobus) 25 (Zala m.) 
Dobou l. Dobó 
Dobow l. Dobó 
Dobowyk (Dwbowik, Dwbowyk) 57  
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Dobra Kuća l. Dobrakucsa 
Dobrakucha l. Dobrakucsa 
Dobrakucsa (Dobrakucha), ma Dobra 

Kuća, Ho. 72 (Kőrös m.) 
Dobraua 416 (Sáros m.) 
Dobrogaz l. Doborgaz 
Dobrohošt' l. Doborgaz 
Dobrony (Dobrun), ma Kis- és Nagy-

dobrony (Mala és Velika Dobrony, 
Ukr.) 972, 996 (Bereg m.) 

Dobrun l. Dobrony 
Dobsin l. Dobsza 
Dobsza (Dobza), ma Dopsin, Ho. 618 

(Valkó m.) 
– (Dobza), ma Alsódobsza 878 (Zemplén m.) 
Dobus l. Dobos  
Doby 375 (Nyitra m.) 
– l. Dob 
Dobza l. Dobsza 
doctor decretorum l. Miklós zárai érsek 
– legum l. Johannes de Brendenscheyd 
Dol 125 (Zágráb m.) 
Dol'any l. Dolina 
Dolina (Dolyna, Dolynya), ma Dolyán 

(Dol'any, Sz.) 85, 189, 208, 940 (Sze-
pes m.) 

– (Dolyna), ma Völgyes (Dolína, Szl.) 
496, 1019 (Vas m.) 

Dolína l. Dolina 
Dolná Seč l. Szecse 
Dolné Držkovce l. Draskóc 
– Ostrokovce l. Atrak  
– Štitáre l. Csitár 
– Zelenice l. Zélle 
Dolný Ohaj l. Ohaj 
– Pial l. Pél 
Dolyán l. Dolina 
Dolyna l. Dolina 
Dolynya l. Dolina 
Domadíce l. Dalmad 
Domahida l. Dománhida 
Domăneşti l. Dománhida 
Dománhida (Damanhyda), ma Domahida 

(Domăneşti, Ro.) 696, 906 (Szatmár m.) 
Domanouich (Domanovith), hegycsúcs 

484, 564 
Domanovith l. Domanouich 
Dombo l. Dombou 
Dombou 71 (Szatmár m.) 
– (Dombo) 183, 434 (Valkó m.) 

Dombrád (Domorad, Domrad) 545, 643 
(Szabolcs m.) 

Domokos l. Kis Domokos 
– l. Nagy Domokos 
– l. Zele Domokos 
– 933 
– 967  
–, bálványi 632 
–, baranyai szolgabíró, Sylleud-i 388 
–, borsovai főesperes 335, 363, 605–606, 

638, 897 
–, Bwd-i 336 
– mester, egri kanonok 729 
–, erdélyi püspök 56–57, 59–60, 65, 68–

69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–193, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 634, 642, 
663, 675, 743–744, 779–783, 814, 
868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001 

–, Haghmas-i 378 
–, hévízi 510 
–, hotykai 371, 806 
–, jobbágy 1, 18 
–, kapolcsi 153 
–, kapolyi 936 
–, karcsai 369 
–, keresztes 257 
–, kolontári 723 
–, leleszi 762 
–, nemes jobbágy 25 
–, Osdan-i 901 
–, pilinyi 63 
– mester, soproni főesperes, győri kano-

nok 25, 467, 544, 556 
–, spalatoi érsek 364, 483, 1008 
–, teveli 177 
–, váci őrkanonok 929 
–, litteratus, Zab.....-i 749 
–, András fia, abonyi 967  
–, Demeter fia 177 
– comes, Dénes fia, Cudar Péter királyi 

pohárnokmester, Cudar István, Cudar 
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Mihály, Cudar Simon, Cudar György, 
Cudar János és Cudar Imre apja, bőcsi 
77, 138, 605–606, 743–744, Apx.: 17   

–, Gebech fia, Lőrinc és Erzsébet apja, 
hetesi 600 

–, Gergely fia 879 
–, Gergely fia, Herbord apja, reszneki 26 
–, Göndör János fia 723 
–, Imre fia, bödögei 177 
–, István fia 643 
–, István fia, János és Szaniszló apja, 

berencsi 329, 813 
–, Iván fia, Gyuluez-i 14 
– mester, Jakab fia, Kanizka-i 450 
– mester, Jakab fia, pécsi kanonok, pap 

18, 735, 884 
–, Jakab fia, váradi kanonok és oltárkáp-

lán 634, 741 
–, János fia, mihályi 42 
–, János fia, István és Jakab apja, 

mozsgói 385 
–, János fia, ózdi 680 
–, János fia, Vadas-i 428, 921 
– mester, János fia, várdai 475, 711–712, 

901, 955 
– mester, János fia, Warangh-i 959, 995 
–, Jekel fia, jekelfalvi 797–798, 915, 965, 979 
–, Jób fia, András, János és István apja, csi-

cseri, radácsi 7, 15, 275, 416, 708, 878 
–, Lampert fia, hangonyi 363 
–, Lőrinc fia, Miklós apja, maráci 850, 867 
–, Lőrinc fia, nádasdi 420, 496, 1019 
–, Márton fia, betleni 649, 796 
–, Mihály fia, abonyi 967 
–, Miklós fia 638 
–, Miklós fia, dobszai 878 
– mester, Mocsk fia Apx.: 63, 67, 69 
– mester, Mocsk fia, gáji 421, 546 
–, Mocsk fia, szecsei 47 
–, Olivér fia, reszneki 246, 351 
–, Otth fia, országbírói bírságszedő 865 
–, Péter fia, bajai 527 
–, Péter fia, botfalvi 968 
–, Péter fia, lippói 388 
–, Péter fia, Lucha-i 197 

–, Péter fia, pap 178 
–, Pető fia 158 
–, Szőke fia 177 
–, Tamás fia, tárkányi 400 
–, Wsun fia, bori 632 
–, Zouad fia, Lőrinc apja 507, 512 
–, János és Mihály apja, alásonyi 25, 177 
–, macsói bán, Miklós, Demeter és János 

apja 364, 483, 984, 1008, Apx.: 165 
–, János és György apja, náprágyi 848, 897 
–, Miklós, János, Tamás és Péter apja, 

vezsenyi 488, 523 
– fia András 360 
– fia András 467–468 
– fia András, teveli 177 
– fia Beke 428, 921 
– fia Beke, csöglei 25 
– fia Benedek 848 
– fia Fodor Péter 527 
– fia György 30 
– fia György 183, 434 
– fia Inas Miklós, karai 445 
– fia István, Gyuluez-i 14, 615 
– fia István, henyei 153 
– fia János 311 
– fia János, bánki 717 
– fia János, gércei 467 
– fia János, kolozsi szolgabíró, zsuki 84, 

333, 557 
– fia János, Kuche-i 49 
– fia János, kusalyi 358 
– fia Kelemen, salamoni 177 
– fia László 325 
– fia László, cigándi 707 
– fia László, henyei 715 
– fia László, petróci 797 
– fia Lőrinc, besenyői 199 
– fia Lőrinc, harami várnagy, krassói 

vicecomes 282, 615, 646 
– fia Mátyás 378 
– fia Mihály, szucsáki 84 
– fia Miklós 428, 921 
– fia Miklós 753 
– fia Miklós 921 
– mester fia Nagy Domokos, pásztói 855 
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– fia Pál, nádasdi 177, 926 
– fia Péter, hidegkúti 25 
– fia Pető 499  
– fiai: János és Bátor Balázs 445 
– fiai: Benedek és Barnabás, Halyagus-i 

410, 577 
– fiai: Miklós és János, szalóki 359 
domonkos generális mester l. Simon 
– provinciális perjel l. László 
– rend 62, 90, 92, 336, 360, 412, 427, 

509, 628, 886; l. még vasvári 
Domorad l. Dombrád 
Domrad l. Dombrád 
Donatus, fehérvári johannita preceptor 

257, 618 
Donauich l. Dunajec 
Donauicz l. Dunajec 
Donch l. Doncs 
Doncs (Donch), Bertalan fia, szebenyei 698  
– (Donch), Mihály fia, Bud-i 177 
– (Donch), Miklós fia, Balázs és Pongrác 

apja, kelecsényi 800, 844 
– (Donch), Pál fia, tiszai 553 
– (Donch) fia László, tárkányi 275, 425, 

574, 878 
– (Danch) fiai: Pál és András 857 
– (Donch fiai): Miklós és István, ózdi 680 
Doob l. Dob 
Dorefeu, hn. 629 (Vas m.) 
Dorlo 611 
Dorma 693 (Ung m.) 
Dorman (dict.) János, krassófői alvár-

nagy 512 
– (dict.) Péter fia Péter 631 
– fia Pál, országbírói bírságszedő, 

Raychan-i 565, 683 
Dornik l. Szőlős 
Dornyk l. Szőlős 

Dorog (Dorogh, Dorug, Durug, Du-
rugh), István fia, dobi 356, 368  

Dorogh l. Dorog 
Doroszló (Dorozlow, Doruzlaus) fia János, 

rumi 28 
Dorozlow l. Doroszló 
Dorug l. Dorog 
Doruzlaus l. Doroszló 
Dosa l. Dózsa 

Doscha, víz 183, 434 
Doştat l. Hosszútelek 
Douor fia Miklós, Muthna-i 421, 546 
Doxa fia István, gátfalvi jobbágy 465 
Doym l. Dujm 
Dózsa (Dosa) nádor fia Pál 497 
Dörögdi Miklós l. Miklós egri püspök 
Drág (Dragh), ma Dragu, Ro. 871 

(Doboka m.) 
Dragadegia, halászóhely 141 
Dragan 450 
Dragech 450 
– fiai: Pál és Péter 22 
Dragen (Dragyn) fiai: Barnabás és Dénes 

200 
Dragh l. Drág 
Dragomer, officialis 206 
– (Dragumer), Gyula fia, máramarosi 

oláh 99 
Dragonfalwa 753 (Temes m.) 
Dragoya, András leánya 833 
Dragu l. Drág 
Dragumer l. Dragomer 
Dragus (Dragws), Gyula fia, máramarosi 

oláh 99, Apx.: 123 
– fia Gyula, máramarosi oláh 99 
Dragws l. Dragus 
Dragyn l. Dragen 
Drasetamlaka 141 (Valkó m.) 
Draskfolua l. Draskóc 
Draskóc (Dersk), ma Alsó- és Felső-

draskóc (Dolné és Horné Držkovce, 
Sz.) 182 (Trencsén m.) 

– (Draskfolua), ma Draskócvölgye 
(Dražkovce, Sz.) 86 (Turóc m.) 

Draskócvölgye l. Draskóc 
Drávacsehi l. Csehi 
Dražkovce l. Draskóc 
Drážovce l. Darázsi 
Dresnyk (Drthnyk), Ho. 1008  
Drienčany l. Derencsény 
Drienov l. Somos 
Drienovec l. Somodi 
Drnava l. Dernő 
Drthnyk l. Dresnyk 
Druget (Drugeth) Fülöp, nádor, abaújvári 

és szepesi comes 360 
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– (Drugeth) János, Druget Miklós or-
szágbíró, Druget Vilmos nádor és 
Druget János apja, nádor 11–13, 109, 
222, 340, 613 

– (Drugeth) János mester, Druget János 
nádor fia, Druget János, Sebestyén, 
Miklós, István és Ferenc apja, ho-
monnai 11–13, 21, 109, 222, 240, 
340, 613, 739, 762, 827 

– (Drugeth, Drugheth) János, Druget 
János fia, homonnai 11–13, 21, 109, 
222, 240, 613, 739, 762, 827 

– (Drugeth) Miklós comes, mester, 
Druget János nádor fia, János apja, 
országbíró, gerényi 21, 150, 206, 222, 
340, 613, 656, 739, 761–762, 827 

– (Drugeth) Vilmos, Druget János nádor 
fia, nádor 360 

Drugeth l. Druget 
Drugfalua 141 (Valkó m.) 
Drugheth l. Druget 
Dub l. Dob 
Dubi l. Dob 
Dubica-hegy l. dubicai kolostor 
dubicai (Dubica-hegy, Dubicha, Dubycha; 

Ho.) Boldogságos Szűz-kolostor és 

pálos remete testvérei Apx.: 87, 90 
(Zágráb m.) 

Dubicha l. dubicai kolostor 
Dubovice l. Dobó 

Dubra fia Miklós 388 
Dubrovnik l. Raguza 
Duby l. Dob 
Dubycha l. dubicai kolostor 
Dudagh l. Dudvág 
Dudak fia Jekch, draskóci 86  
Dudech (Dudeh) fiai: Pál és Péter 450 
Dudeh l. Dudech 
Dudvág (Duduagh), folyó 166 
Duim l. Dujm 
Dujm (Duim), Pál fia 357 
– (Doym, Duym, Dwym), Radoszló fia, 

Miklós apja 364, Apx.: 183 
dukát (arany-) 54, 245, 248, 461 
Dulbafew 488  
Dulice l. Gyulafalva 
Dumbol 352 

Duna (Danobium, Danubium, Nagy-), 
folyó 46, 126, 428, 498, 644, 890, 921 

Dunaalmás l. Almás 
Dunacsún l. Csún 
Dunajec (Donauich, Donauicz), folyó 

Apx.: 126, 128 
Dunajská Streda l. Szerdahely 
Dunaszerdahely l. Szerdahely 
Dunaújfalu l. Újfalu 
Duracium l. Durazzo 
Duran 977 (Ung m.) 
Durazzo (Duracium), ma Durrës, Albá-

nia 601 
Durrës l. Durazzo 
Durug l. Dorog 
Durugh l. Dorog 

Dusa (dict.) Pál, Bergend-i 388 
Dusan fiai: János és Péter 811 
Duym l. Dujm 
Dwbowik l. Dobowyk 
Dwbowyk l. Dobowyk 
Dwrnew l. Dernő 
Dws 258, 909, 948 (Fejér m.) 
Dwym l. Dujm 
Dyak l. Deák 
Dyank fia Gyurizlaus 609 
Dyankfalua 141 (Valkó m.) 
Dyetric l. Detric 
Dylna l. Delne 
Dyos l. Diós 
 
E 
Ebedec (Ebedech), ma Obyce, Sz. 37–

38 (Bars m.) 
Ebedech l. Ebedec 
Ecel (villa Eclini), ma Aţal, Ro. 788 

(Szászföld) 
Ech l. Écs 
Echfoka l. Écsfoka 
Echir (Echyr) 153, 205, 589 (Zala m.) 
Echy l. Öcs 
Echyr l. Echir 
Ector l. Hektor 
Écs (Ech, NogEch) 62, 568 (Győr m.) 
Écsfoka (Echfoka) 702  
Edde 244 (Somogy m.) 
Edelény (Edelyn) 997 (Borsod m.) 
Edelyn l. Edelény 
Edösfalva l. Edöstornya 
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Edöstornya (Edustornia, Edustornya, 
Edusturnya), ma Edösfalva (Hadu-
šovce, Sz.) 201, 938–939 (Szepes m.) 

Edustornia l. Edöstornya 
Edustornya l. Edöstornya 
Edusturnya l. Edöstornya 
Edve (Edw, Edwy) 467, 912 (Sopron m.) 
Edw l. Edve 
Edwy l. Edve 
Effert, kassai hospes 376 
Egeg (Egegh), ma Hokovce, Sz. 36 

(Hont m.) 
Egegh l. Egeg 
Eger (Agria) 287–289 (Heves m.); l. 

még egri 
Egeraracsa l. Aracsa 
Egered 20, 91 (Sopron m.) 
Egerfarmos l. Farmos 
Egerszalók l. Szalók 
Egervár (Eguruar, Egurwar) 186, 422, 

508 (Vas m.) 
Eghazantlanpaly l. Páli 
Eghazaskarcha l. Karcsa 
Eghazasnogfalu l. Nagyfalu 
Eghazaspaly l. Páli 
Eghazassenye l. Egyházassenye 
Eghazfelde l. Egyházfölde 
Eglolf, wolfurti 344 
Egres (Egrus, Egrws), ma Alsóegres 

(Agrişu de Jos), Ro. 597, 725 (Belső-
Szolnok m.) 

–, ma Magyaregres Apx.: 43 (Somogy m.) 
–, ma Tordaegres (Livada, Ro.) 871 

(Torda m.) 
Egrespatak (Egruspatak), patak 577  
Egri (Egur), ma Agriş, Ro. 71 (Szatmár m.) 
egri al-őrkanonok l. Miklós 
– egyházmegye (püspökség) 178, 261, 730 
– éneklőkanonok l. György 
– káptalan 7, 29–30, 45, 81, 95, 97, 116, 

222, 288, 312, 314–315, 324, 326, 
334, 335, 340, 359–360, 363, 370, 
376, 398–399, 410, 497, 502, 505, 
514, 529, 540, 566, 569–570, 577, 
591, 605–606, 638, 644, 656, 711, 
724, 729, 749, 777, 816–818, 855, 
897, 901, 907, 955, 969, 975, 980, 
991, 997, 1013 

– káptalani subnotarius 577 
– olvasókanonok l. István 
– őrkanonok l. László, Miklós 
– prépost l. Demeter, János; János, Mihály fia 
– püspök l. András; Mihály, Tamás erdé-

lyi vajda fia; Miklós 
– püspöki kancellár l. Tristianus 
– püspöki vikárius l. János; Miklós, 

Renold fia 
– Szt. Anna-oltár 116 
– Szt. Erzsébet-oltár 991 
– Szt. Kereszt-oltár 497 
Egrus l. Egres 
Egruspatak l. Egrespatak 
Egrws l. Egres 
Egud 991 (Heves m.) 
Egud-i Szt. Péter apostol-egyház 991 
Egur l. Egri 
Eguruar l. Egervár 
Egurwar l. Egervár 

Egyed l. Bortus Egyed 
–, bázai 576 
–, héti 2, 49, 197 
–, litteratus 322–323, 825–826 
–, tornai 572, 616 
–, turóci prépost 43, 235, 242, 421, 546, 1024 
–, vályi 220 
–, Baas fia, szentlászlói 25, 542 
–, Bexe fia, kőrösi szolgabíró 435, 833, 836 
–, Jakab fia, váti 563 
–, János fia 690 
–, Jób fia, anarcsi 48 
–, Kelemen fia 857 
–, Kozma fia, Doba-i 349 
–, László fia, tolcsvai 670, 726 
–, Lökös fia, bogdányi 34 
–, Marót fia 370 
–, Mihály fia, Dombou-i 183, 434 
–, Miklós fia, Bodmer-i 317 
–, Miklós fia, sági 531, 828, 835 
–, Péter fia, zsemberi 221, 280 
–, Saah fia 128 
–, Iván apja, kállói 686 
–, István és Pető apja, kazsui, kerészi, 

veskóci 729, 800, 844 
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–, László és Mihály apja, szomordoki 41, 
333, 557 

– fia András, cséfalvi 2, 49, 197, 213, 967 
– fia András, töredmici 25 
– fia Gál 196 
– fia István 931 
– fia László, kápolnai 73 
– fia Mihály 541 
– fia Miklós, Bodmer-i 317 
– fia Miklós, brogyáni 778 
– fia Miklós, kálnói 933 
– fia Miklós, somosi 416 
– fia Péter, Starchan-i 694 
– fia Péter, zsemberi 221, 280 
– fia Tegzes István, borfői 128 
– fiai 153 
– fiai: László, Pál és Lőrinc 417 
– fiai: Péter, Petk, György és János 435 
– fiai: Demeter és Simon, bertóti 96, 102 
– l. Etyed 
egyház feltörése 185, 864 
– leégése (pusztulása, romos) 121, 341, 494 
– újjáépítése 261 
Egyházasnádas l. Podszkal 
Egyházasrádóc l. Rádóc 
Egyházassenye (Eghazassenye) 551 

(Szatmár m.) 
Egyházfölde (Eghazfelde) 810 (Vas m.) 
egyházi fenyíték 194, 226, 301–302, 440, 

608, 661 
– jog 719 
– rend felvétele 653–654 
Egyháznagyszeg l. Szeg 
Ehly 177 (Veszprém m.) 
eke 470, 480, 742 
– [mérték] 25, 48, 62, 153, 183, 333, 

341, 427, 434, 544, 557, 632, 739, 
762, 856, 933 

Ekl 912 (Vas m.) 
Elbev 184 (Komárom m.) 
elbirtoklás 632, 967 
electus l. boszniai, csanádi, nyitrai, 

szerémi, váci, veszprémi, zágrábi 
Elecske (Elekch), ma Alekšince, Sz. 

165, 375 (Nyitra m.) 
Elege (dict.) Pál fia János 527 

Elek, Jakab fia, szécsi 902 
–, László fia, somosi 415 
–, Péter fia, Vya nb. 183, 434 
Elekch l. Elecske 
élelem 23, 148, 154, 272, 296, 458, 467, 

546, 661; l. még gabona, zöldség 
élelmiszer kivitele 456–457  
elemosina 886 
elemosinarius 661 
Éles (Elus dict.) János 320 
Élesbérc (ElesBerch), domb 231 
Elesberch l. Élesbérc 
Eleusuk 177 (Veszprém m.) 
Eleutou, halászóhely 370 
Eliášovce l. Vata 
Eliaswota l. Vata 
Elleus fia László, gacsályi 71, 524, 551 
– fia Miklós, árokközi 110 
– fia Miklós, csermendi 136–137 
élődíj  21, 911; l. még vérdíj 
elöljáró (capitaneus) 546 
Elsazze l. Elzász 
Elus l. Éles 
Elzász (Alsacia, Elsazze) 93–94 
Elyasvata l. Vata 
Elye 58, 229, 889 (Somogy m.) 
Enchench l. Encsencs 
Encsencs (Enchench) 495, 502 (Sza-

bolcs m.) 
Endere l. Endre 
Endes, Finta apja, Thusa-i 809 
Endre, Gresencha-i comes 72 
– (Endrei), Buda fia, Pál apja, Muthna-i 

421, 546 
–, Endre fia, olgyai 295 
– (Endrey), István fia, Pribych-i 338 
– (Endrey), János fia 811 
– (Endrey), Tamás fia 151 
– (Endrei), Pál, Chernuk és Imre apja, 

Muthna-i 421, 546 
– fia János 25 
– (Endere) fia Tamás 811 
– fia Vid, zágrábmezői nemes várjob-

bágy 160 
– fiai: Chuna András, Chumb Mihály és 

Endre, olgyai 295 
Endred l. Endréd 
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Endréd (Endred, Kysendred, Nogendred), 
ma Barsendréd (Ondrejovce, Sz.) 567, 
586, 1001 (Bars m.) 

– (Endred), ma Balatonendréd 229 (So-
mogy m.) 

Endrei l. Endre 
Endreud l. Endrőd 
Endreudfeu l. Endrődpataka 
Endreudpataka l. Endrődpataka 
Endrey l. Endre 
Endrőd (Endreud, Kysendreud) 579 

(Temes m.) 
Endrődpataka (Endreudpataka, Endreud-

feu), 579 patak 
Endus 229 (Somogy m.) 
– 399, 606 (Szabolcs m.) 
–, kámoni 279 
éneklőkanonok l. aradi, budai, egri, erdé-

lyi, esztergomi, kalocsai, szepesi, 
váradi, vasvári, veszprémi 

éneklőszerzetes l. pécsváradi 
Enickehege, hegy 577 
Enyd l. Enyed 
Enyed (Enyd), ma Kisenyed (Sângătin, 

Ro.) 671, 930 (Fehér m.) 
– (Enyud) 650 (Sopron m.) 
–, hegy 930 
Enyud l. Enyed 
Enyzten 753 (Temes m.) 
Eperies l. Eperjes 
Eperjes (Eperies, Eperyes, Epperies), 

város, ma Prešov, Sz. 458, 793–795, 
Apx.: 104 (Sáros m.) 

Eperyes l. Eperjes 
Episcopia Biharului l. Püspöki 
Epperies l. Eperjes 
Er l. ér 
ér (Er), patak v. tó 8, 263, 878 
Erdély (pars Transsilvana, partes 

Transsilvane) 83, 164, 131–132, 
332–333, 360, 397, 403–404, 557, 
579, 829 

erdélyi al-éneklőkanonok l. Balázs 
– alvajda l. Péter; Péter, Pető fia  
– alvajdai bírótársak (nemesek) 41, 333, 

403, 557, 829–830, 930–931  

– alvajdai ember (speciális) 5, 105, 173, 
230, 403, 419, 448, 473, 602, 610, 
671, 788, 792, 829–830, 838, 899, 
930–932 

– alvajdai kúria 403 
– alvajdai notarius 930 
– dékánság üresedésben 274 
– éneklőkanonok l. András 
– herceg l. István, V., magyar király 
– (fehérvári, gyulafehérvári, Albensis 

Transsilvane; ma Gyulafehérvár, Alba 
Iulia, Ro.) káptalan 5, 41, 105, 164, 
173, 193, 230, 266, 274, 333, 403–
404, 419, 454, 513, 541, 557, 560, 
597, 610–611, 657, 663, 671, 725, 
788, 789, 792, 838, 890, 930–931, 
947 (Fehér m.) 

– őrkanonokság üresedésben 274 
– püspök l. András, Domokos 
– püspöki vikárius l. Salamon 
– vajda l. András; Dénes, István fia; István, 

Kont Miklós, Miklós, Roland, Tamás 
– vajdai bírótársak (bárók, nemesek) 

332, 397, 419, 557 
– vajdai ember (speciális) 41, 83, 333, 

349, 541, 557, 597, 657, 725, 829, 931 
– vajdai közgyűlés 164, 332–333, 397, 

557, 829 
– vajdai kúria 597 
– vajdai prothonotarius l. Benedek, András fia 
– vajdai speciális jelenlét 829 
Erdeuhad l. Erdőszád 
Erdeuhath l. Erdőszád 
Erdeuouo l. Erdőóvó 
Erdeuteluk l. Erdőtelek 
Erdewouo l. Erdőóvó 
erdő 6, 21, 57, 126, 128, 136–137, 153, 

155, 158, 175, 183, 202, 337, 341, 
334–335, 337, 356–357, 359–360, 
370, 376, 380–381, 434, 441, 496, 
502, 539, 563–564, 574, 579, 593–
594, 631, 633, 658, 667, 729, 735, 
739, 743–744, 753, 762, 790, 808, 
831, 833, 836, 838, 856–857, 859, 
871, 878, 898, 931, 937, 946, 957, 
964, 1010–1011 
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– adásvétele 937 
– adományozása 337, 964 
– becslése 348, 735, 946 
– bejárása (elkülönítése) 56, 348, 735, 946 
– elfoglalása 348, 441, 735, 759, 946 
– használata 574, 795, 878, 1010 
– iktatása 56 
– jogtalan használata 100, 441, 750–751 
– kivágása (irtása) 100, 376, 381, 658, 937 
– osztálya 937 
– telepítése 348 
– visszavétele 348 
– zálogosítása 202 
Erdőmocsolya l. Mocsolya 

Erdőóvó (Erdeuouo, Erdewouo, Erdu-
ouo) 496 (Vas m.) 

Erdőszád (Erdeuhad, Erdeuhath), ma 
Ardusat, Ro. 33 (Szatmár m.) 

Erdőtelek (Erdeuteluk, Erduthelek) 
591, 652 (Heves m.) 

Erduouo l. Erdőóvó 
Erduthelek l. Erdőtelek 
Ereek verem, gödör 520 
Erestuen l. Eresztvény 

Eresztvény (Erestuen) 893 (Somogy m.) 
eresztvény (Ereztuen), erdő v. völgy 348, 

563, 574, 878 
eretnek Apx.: 1–224  
Ereztuen l. eresztvény 
Érhatvan l. Hatvan 
Érmihályfalva l. Nagymihály 
Erne l. Ernye 
Ernye (Erne) fia Euden, nagymihályi 760 
– (Iryneus) fia János 47 
– (Erne) fia Mihály, ramocsaházi 34 
érsek l. esztergomi, kalocsai, krétai, prá-

gai, raguzai, salzburgi, spalatoi, zárai 
érsekség l. esztergomi, kalocsai, zárai 
Érszőlős l. Pacal 
Értarcsa l. Tarcsa 
érvágás 224–225 
Érvasad l. Vasad 
Erzsébet, András leánya 164 
–, apácavásárhelyi perjelnő 293 
– (Buza), berencsi István felesége 813 
–, besenyői Lőrinc leánya 199 
–, borsülései Demeter felesége 390 

–, dobi István leánya 368 
–, György leánya 283 
–, herényi Mihály felesége 406 
–, hetesi Domokos leánya 600 
–, idai János leánya 29 
–, István magyar herceg leánya 94 
–, jobbágy 832 
–, Kakonya-i Bereck felesége 277 
–, kázméri Miklós leánya 942 
–, keresztúri György leánya 631 
–, koltai Lőrinc leánya 279 
–, Kouaznya-i Jakab leánya 58 
–, magyar (H) királyné, V. István felesége 360 
– (Izabella), magyar királyné, IV. László 

felesége 360 
–, magyar (H, U) királyné (id.), I. Lajos 

anyja 68–69, 76, 78, 80, 94, 103, 108, 
139, 144, 157, 164, 166, 183, 190, 
221, 263, 294–295, 305, 334–335, 
364, 376, 381, 415, 428, 431, 434, 
446, 449, 467, 483, 486, 492, 494, 
506, 514, 555, 566, 651, 675, 704, 
745, 752, 757, 797–798, 836, 859, 
868, 873, 887–888, 915, 921, 965, 
975, 1007, 1024, Apx.: 149, 189, 
191–192, 215 

–, sallói Benedek felesége 914 
–, szenci Rumul leánya 167  
–, szenterzsébeti Tolvaj László leánya 852 
–, Tuul-i Balázs leánya 58 
– l. Szenterzsébet 
Erzsébetkápolna l. Kápolna 
eskü 25, 36, 46, 93, 127, 181, 194, 233, 

306, 340, 377, 381, 388, 395, 407, 
465, 476, 518–519, 537, 541, 555, 
585, 595, 608, 645, 656, 659–660, 
669, 689, 708, 711–712, 715, 737, 
751, 758–760, 799, 802, 820, 829, 
864, 901, 921, 923, 955 

– földre 21, 46, 62, 183, 278, 284, 333, 
336–337, 427–428, 434, 544, 557, 
644, 729, 776, 787, 836, 844, 856, 859 

esküdt polgár 23, 46, 71, 139, 200, 209, 
232, 234, 248, 278, 284, 334–335, 
376–377, 458, 474, 526, 555, 611, 
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780, 797–798, 845, 874, 915, 925, 
965, 979, 990, 1024, Apx.: 113–114 

– ülnök 47, 64, 164, 177, 200, 258, 265, 
307, 339, 388, 395, 459, 465, 476, 
527, 532, 536, 553, 573, 617, 620, 
691, 708, 710, 712, 715–716, 749, 
751, 758–760, 799, 803, 820, 829, 
842, 864 

Eszeny (Ezen, Ezzen) 135, 275, 347, 
425, 749, 878 (Szabolcs m.) 

Esztergályhorváti l. Horváti  

Esztergom (Sterigonium, Strigonium, 
Stringonium) 268, 402 (Esztergom m.) 

– megye 243 
esztergomi egyházmegye (érsekség) 194, 

241, 267, 851, 919 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– érsek l. Csanád, Lodomér, Miklós, Tamás 
– érseki kancellár l. Gál 
– érseki kúria 59 
– érseki lovag l. László, Egyed fia 
– érseki provisor 59 
– érseki szék üresedésben 364 
– érseki vikárius l. János, Apród Miklós fia 
– ferences Boldogságos Szűz-kolostor 1023 
– káptalan 3, 46, 139, 166, 197, 203, 

211, 221, 326, 437, 491, 598, 632, 
644, 722, 738, 748, 822, 842, 851 

– örökös comes l. esztergomi érsek 
– suffraganeus 203, 267 
– Szt. Anna-kolostor 1015 
– Szt. István-egyház kereszteseinek kon-

ventje 632 
Esztergom-szigeti (Insula Strigoniensis) 

apácák 644 
Ethyed l. Etyed 
Ethyud l. Etyed 
Etyed (Ethyed, Ethyud), ma Egyed 233 

(Győr m.) 
Etyereh, kállói 929 
Euden, Ernye fia, nagymihályi 760 
Evsy l. Ősi 
Ewr l. Őr 
Ewrnog l. Őrnagy 
Ewrym l. Üröm 
Ewsy l. Ősi 

Ewzenhaza 326 (Gömör m.) 
Ewzud 475 (Szabolcs m.) 
exempcio 59, 413, 456–457, 631, 745, 842 
Eyeltudo (dict.) Gál 527 
Eze (dict.) Péter fia Demeter, csernelyi 680 
Ezen l. Eszeny 
Ezpete 229 (Somogy m.) 
Eztergach 563 (Vas m.) 
Eztergar, út 810 
ezüst 159, 201, 403, 588, 797, 830, 1015, 

1023; l. még bánya 
Ezzen l. Eszeny 
 
F 
fa (belthyul, Berekenye, Bereknye, berke-

nye-, Bik, bükk-, Byk, cser-, cseresz-

nye-, Cher, dió-, Eger, éger-, Egur, 

erdei gyümölcs-, fűz-, fyz, Gertyan, 

Gyertian, gyertyán-, gyümölcs-, hárs-, 

Hatar, Jegenee, jegenye-, Juhar, ke-

reszttel jelölt, Keurus, kőris-, körte-, 

Luch, makktermő, mogyoró-, Naar, 

Nognar, Nyar, nyár-, nyír-, Nyr, 

Radatya, Rakathya, szil-, szilva-, 

Teul, Teulg, thul, tölgy-, Tul, Twl, 

Tulg, vadkörte-, venz, Zyl) 5, 46, 128, 
153, 182–183, 187, 205, 231, 334–
335, 337, 341, 376, 428–429, 434–
435, 470, 473, 480, 498, 520, 542, 
563–564, 574, 577, 593, 667, 729, 
776, 790, 810, 833, 842, 844, 856–
858, 878, 898, 921, 930, 946, 967 

Faber l. Kovács 

Fábián, bátai apát 536, 669 
–, egri káptalan tanúsága 729 
–, famulus 615 
–, vasvári káptalan prebendarius papja 631 
–, veszprémi káptalan karpapja 177 
–, Göndör János fia 723 
–, István fia, mályi 937 
–, Jakab fia, anarcsi 48 
–, Lőrinc fia 388 
– fia Gál, kökényesi 158 
– fia István, visnyói 518 
– fia Miklós, tolnai szolgabíró, Iklad-i 362 
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– fia Tamás, hermáni 348, 735, 946 
Fajkürt l. Kürt 
Fajsz (Fayz), ma Somogyfajsz 771 (So-

mogy m.) 
– (Fayz), ma Veszprémfajsz 25 (Vesz-

prém m.) 
Fako, Miklós fia, vezekényi 241 
– (Fakow), Péter fia, olgyai 295 
Fakow l. Fako 
Falkos (Folkus, Folkusy) 26, 565 (So-

mogy m.) 
– (Falkus, Folkus) mester, veszprémi 

vicecomes 374, 519, 723 
– (Folkus, Pholcus) fia Crisan, Muthna-i 

421, 546 
– fia István, bödögei 177 
Falkus l. Falkos 
falu 6, 21, 23, 25, 28, 36, 57, 60, 96, 99, 

102, 109, 136–137, 139, 141, 153, 
155, 158, 167, 175, 177, 183, 187, 197, 
199–200, 205, 226, 231, 240, 252, 
256, 265, 282, 291–293, 294–295, 
307–308, 333, 360, 362, 373, 380–
381, 385–386, 388–391, 395, 427, 
434, 459, 465–467, 484, 488, 496, 
500, 505, 518–519, 523, 527, 531–
532, 534, 536, 555, 557, 560–561, 
563, 573–574, 579, 581, 583–585, 
593, 596, 611, 620, 633, 644–645, 
649, 657, 678–679, 686, 690, 692–
693, 696, 701, 704–705, 707, 711, 
714, 719, 723, 727–728, 732, 739, 
742–744, 749, 753, 762, 770, 773–
774, 776, 793, 797–798, 802–803, 
830–832, 837–838, 843, 848, 854, 
856–857, 859, 862, 864, 878, 880, 
889, 898, 901, 921–922, 927, 930, 
937, 954–955, 957, 975, 980, 991, 
1003, 1011, 1023; l. még szabad falu 

– adománya 357 
– iktatása 554, 558 
– telepítése (alapítása) 141, 334–335, 

576, 546 
Faluhel l. Faluhely 
Faluhely (Faluhel) 496 (Vas m.) 

falunagy 23, 233, 441, 446, 452, 458, 
469, 476, 495, 555, 596, 611, 691, 
761, 887, 933 

Falusugatag l. Sugatag 
Faluszlatina l. Szlatina 
familiáris 57, 79, 120, 273, 413, 417, 

673, 685, 689, 743–744, 861, 950, 
Apx.: 1–224  

famulus 30, 41, 49, 89, 91, 100, 135, 158, 
183, 203, 220, 249, 267, 294, 347–
348, 363, 377, 395, 397, 434, 441, 
446, 461, 467, 499, 512, 536, 591, 
600, 615, 643–645, 656, 691, 739, 
755, 762, 774, 802, 865, 878, 930, 
962, 967, 977, 979, 997, 1023 

– meztelenítése 203 
– sebesítése (verése) 21, 203 
Fanch l. Fancs 
Fanchika (dict.) Tamás fia Pál, jobbágy 392 
Fanchyka 186 (Zala m.) 
Fancs (Fanch) fiai: László, Pál és János, 

berényi 950 
Fancsal 804 (Abaúj m.) 
Fărău l. Forró 
Fargach l. Forgács 
Farkas 177 (Veszprém m.) 
– (dict.) János, Sólyom Péter fia 388 
– (dict.) László, dédi 564 
– Tamás, Kresthych nb. 483 
– mester, nyitrai olvasókanonok 166 
–, pécsi prépost 183, 434 
–, szencsei 47 
– comes, András fia, olgyai 295 
–, Bertalan fia, farkasfalvi 585 
–, János fia, szkárosi 220, 287–289 
–, Beke és Miklós apja, pilinyi 63 
– fia Damján 388 
Farkasfalua l. Farkasfalva 
Farkasfalva (Farkasfalua) 585 (Krassó m.) 
Farkasfew l. Farkaspataka 
Farkaspataka (Farkasfew), folyó 579 
Farmos (Fornas), ma Egerfarmos 644 

(Heves m.) 
Farná l. Papnépe 
Fáró (Farre), város, ma Hvar, Ho. 179 
fárói püspök l. István 
Farre l. Fáró 
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Fayz l. Fajsz 
Fedemus l. Födémes 
fegyver (bicellum, dárda, íj, kard, kés, 

kőgolyó, nyíl, tegez) 21, 26, 32–33, 
57, 100, 158, 240, 247, 275, 576, 592, 
596, 977, 999, 1023 

fegyverkezés 89, 111, 135, 158, 177, 203, 
217, 240, 347, 350, 416, 470, 480, 
671, 797 

fegyverszünet 700, 703 
Fehér megye 403–404, 610 
– (Albus) István 843 
– (Feyr dict.) Péter, edvei 467 
Fehérvár (Alba, Alba regalis, civitas 

Albensis), város, ma Székesfehérvár 
193, 257–258, 265, 296, 965 (Fejér m.) 

fehérvári dékán l. Miklós 
– johannita preceptor l. Donatus 
– káptalan (Szűz Mária-egyház) 62, 205, 

308–309, 321, 336, 348, 427, 440, 
477, 525, 571, 596, 640, 739, 742, 
746–747, 754, 762, 768, 770, 823–
824, 843, 855, 888, 909, 948, 959, 
976, 995 

– őrkanonok l. Márk 
– prépost 640, 888; l. még Péter, Tivadar 
– Szt. Benedek-oltár 440 
– Szt. István király-egyház ispotályos 

háza johannita kereszteseinek kon-

ventje 39, 153, 257, 292, 395, 428, 
531, 534, 536, 921, 993 

– Szt. Miklós hitvalló-egyház 308, 348 
Feierdfoua l. Batizháza 
Fejér megye 257–258, 265, 909 
– megye hatósága 265 
fejéri comes l. Miklós, Miklós fia 
Fejéregyház (Feyreghaz), ma Féregyház 

(Firiteaz, Ro.) 420 (Arad m.) 
– (Feyreghaz) 840 (Somogy m.) 
– (Feyreghaz), ma Somogyzsitfa 893 

(Somogy m.) 
Fekech l. Fekecs 
Fekecs (Fekech dict.) Miklós, Tamás fia, 

királyi al-pohárnokmester, paszabi, 
vasvári 587a, 706, 716 

Fekete (Niger) Benedek fia Miklós, 
Mach-i 799 

– (Niger) Gergely 388 
– (Niger) János, vatai 295 
Feketeardó l. Ardó 
Feketeerdő (Feketeuerdeu) 63 (Nógrád m.) 
Feketeuerdeu l. Feketeerdő 
Feketeuvitezhaza l. Feketevitézháza 
Feketevitézháza (Feketeuvitezhaza) 141 

(Valkó m.) 
Felcsút (Feulchuth) 257 (Fejér m.) 
Feldebrő l. Debrő 
Feleac l. Fellak 
Feled, ma Jesenská 81, 118, 997 (Gömör m.) 
Felek (Affrica), ma Avrig, Ro. 719 

(Szászföld) 
Felekus (Ferkus) fia Lőrinc, kolontári 25, 

177, 723 
félelem 64, 120, 579, 591, 608, 967 
Feleste 579 (Temes m.) 
FelIkus l. Ikus 
Felkassa l. Kassa 
Felkazmer l. Felsőkázmér 

Fellak, ma Feleac, Ro. 231 (Doboka m.) 
Fellakpataka (Fellakpotaka), folyó 231 
Fellakpotaka l. Fellakpataka 
Felmera l. Méra 

Felnémeti (Feulnemty, Fulnempty, 
Fwlnempty, Nemety), ma Migléc-
németi (Milhost', Sz.) 360, 447, 704 
(Abaúj m.) 

Felpéc l. Péc 
Felsebabindol l. Babindál 
Felsőatrak l. Atrak 
Felsődraskóc l. Draskóc 
Felsőgagy l. Gagy 
Felsőgezés l. Gezés 

Felsőkázmér (Felkazmer, Kazmer, 
Kazmeer), ma Ruský Kazimír, Sz. 
95, 942 (Zemplén m.) 

Felsőköcsény l. Kucsin 
Felsőmarác l. Marác 
Felsőörs l. Örs 
Felsőpél l. Pél 
Felsőrőcse l. Rőcse 
Felsőszecse l. Szecse 
Felsőszenterzsébet l. Szenterzsébet 
Felsőtők l. Tők 
Felsővály l. Vály 
Felsőzélle l. Zélle 
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Felsőzsuk l. Zsuk 

Felszántó (Felzantho, Feulzanthow), 
ma Abaújszántó 772, 923 (Abaúj m.) 

felszentelés 242, 261, 451, 569, 608, 
653–654, 884 

Felzantho l. Felszántó 
FelZend l. Szend 
Felyg (dict.) Gergely 691 
Fényeslitke l. Litke 
Féregyház l. Fejéregyház 
Ferenc 691 
– mester, királyi fisicus 644 
–, Druget János fia, homonnai 11–13, 

222, 739, 762, Apx. 165 
– mester, Treutul Miklós fia 265 
–, Szerecsen Jakab frater-e 78 
– fia Demeter, földvári 747 
– l. még Franciscus, Frank  
ferences minister l. János 
– rend 360, 402, 481, 1023; l. még kla-

risszák 
Ferkus l. Felekus 
Fermenus l. Fürményes 
Fernekag l. Fernekág 
Fernekág (Fernekag), ma Nagyfernekág 

246 (Zala m.) 
Ferretis l. Pfirt 
Ferrette l. Pfirt 
ferto 632, 646, 830 
festő 1006 
Feulchuth l. Felcsút 
Feuldgath l. Földgát 
Feuldric fia László 283 
Feulnemty l. Felnémeti 
Feulzanthow l. Felszántó 
Fevlduar l. Földvár 
Feyr l. Fehér 
Feyreghaz l. Fejéregyház 
Fiad (Fyad) 963 (Somogy m.) 
Fiadi (Fyady dict.) Miklós (Zolga) 366 
Filetlenpal l. Fületlen Pál 
Filpe (Philpe) mester fiai: Miklós, János 

és László, kórógyi, Zuglak-i 353, 373 
Finta (Fyntha), Thwsa-i Endes leánya 

665, 809 
– (Fyntha) fia Mihály 862 
– (Fintha) fiai: Konrád és János, konrád-

falvi 629 
Fintha l. Finta 

firenzei (Florentinus; Olaszo.) püspök l. Péter 
– egyház (püspökség) 104 
Firiteaz l. Fejéregyház 
Firminiş l. Fürményes 
fiúsítás 35, 149, 384, 368, 379, 403, 502, 

778, 846, 893, 987, 1012 
Fiwzektu l. Füzegtő 
Fizkuth l. Fűzkút 
Flikno 322 
Florentinus l. firenzei püspök 
Floreşti l. Virágosberek 
Fodo fia János, ardói falunagy 887 
Fodor (dict.) Miklós fiai: Pál, Miklós, 

István és János, ürményi, csabi 633 
– (Fodur dict.) Péter, Domokos fia 527 
– (Fudur dict.) István, csesztvei 164 
Fodur l. Fodor 
Fogas (dict.) Miklós 499 
fogott bíró (fogottbírói döntés) 25, 42, 

47–48, 62, 83, 86, 108, 128, 153, 158, 
162, 165–166, 181, 183, 235, 241, 
280, 287–289, 308, 337, 341, 348, 
360, 362, 370, 374–375, 384, 390, 
393–394, 400, 406, 421, 427–429, 
434–435, 438, 467, 502, 508, 519, 
534, 536, 538–539, 542, 556, 560, 
563, 602, 609, 629, 632, 644, 646, 
667, 683, 692, 697, 701, 717, 724, 
735, 772, 776, 808–810, 813, 829, 
831, 839, 842, 848, 855–856, 862, 
878, 889, 891–892, 902, 917, 920–
921, 946, 963, 966–967, 983, 992 

Folkus l. Falkos 
Folkusy l. Falkos 
font 167–168, 176, 216, 232, 234, 245, 

248, 272 
Fony 77 (Abaúj m.) 
Forchtenstein l. Fraknó 
Forgach l. Forgács 
Forgács (Fargach, Forgach dict.) András 

mester, országbírói bírságszedő 665, 698 
forint (arany-) 45, 52, 57, 68–69, 81, 97, 

101, 104, 106, 109, 128, 136–137, 
143, 147, 158, 203, 218, 221, 235, 
240, 276, 287, 338, 371, 371–372 kö-
zött, 393, 395, 418, 425, 440, 485, 
515, 525, 540, 546, 562, 592, 594, 
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619, 660, 662, 673, 679, 682, 684, 
695–696, 714, 717–718, 726, 736, 
761, 775, 785, 797, 802, 809, 840, 
849, 855, 878, 883, 924, 982, 984, 
991, 994, 1006, 1023 

Fornas l. Farmos 
Forozegh l. Forrószeg 
Forro l. Forró 
Forró (Forro, Forrou), ma Magyarforró 

(Fărău, Ro.) 276, 930 (Fehér m.) 
Forrószeg (Forrouzeg, Forozegh, Furo-

zegh, Furouzegh), árok 62, 427  
Forrou l. Forró 
Forrouzeg l. Forrószeg 
fő- és birtokvesztés 360, 375, 388, 527 
Födémes (Fedemus), ma Ipolyfödémes 

(Ipel'ské Ul'any, Sz.) 943 (Hont m.) 
főesperes 268, 449, 486; l. még bodrogi, 

borsodi, borsovai, budai, dobokai, 
Gál, hevesi, honti, kalocsai, kamarcai, 
küküllői, ózdi, patai, pankotai, pesti, 
soproni, spalatoi, szabolcsi, szegedi, 
szolnoki, szigetfői, tárcai, tordai, tren-
cséni, ungi, váradi, zágrábi, zalai, 
zempléni 

főesperesi bevezetés 571 
– jogok 268 
főesperesség l. szegedi, vasvári 
földbér 139, 617, 711, 891–892, 901, 955 
Földgát (Feuldgath, Gath), hn. 574, 

878 (Zemplén m.) 
Földvár (Fevlduar), ma Bácsföldvár 

(Bačko Gradište, Sze.) 747 (Bács m.) 
főpap 23, 46, 57, 104, 145, 158, 295–

296, 301–302, 305, 496, 794, Apx.: 
1–224; l. még királyi tanács, országbí-
rói és nádori bírótársak 

főváltság 158, 394, 429, 510, 809 
Fracheneu l. Fraknó 
Frahno l. Fraknó 
Fraknó (Fracheneu, Frahno), ma 

Forchtenstein, Au. 129, 467 (Sopron m.) 
Franciscus de Carrara, Padova vikáriusa 699 
– de Georgio, királyi lovag, traui comes, 

zárai 54, 290 
Frangapan l. Frangepán 
Frangepán (Frangapan) l. István veglai comes 

Frank fia Mihály, sárosi várnagy és vice-
comes 793, 863 

Frankonya 644 
Freudul, Bogyiszló fia 357 
Fridric l. Frigyes 
Frigidus fons l. Hidegkút 

Frigyes (Fridric), gölnicbányai esküdt 
polgár 797, 915, 965 

– (Fridric, Fudric), pécsváradi perjel 256, 561 
–, István fia, rajnai palotagróf, bajor herceg, 

tiroli és görzi gróf 703 
Fudric l. Frigyes 
Fudur l. Fodor 
Fuhd 175, 381 (Győr m.) 
Fulnempty l. Felnémeti 
Fultarkan l. Tárkány 
Fundătura l. Jenő 
Furouzegh l. Forrószeg 
Furozegh l. Forrószeg 
Futaki Demeter l. Demeter váradi püspök 
futár 271, 908 
Füle (Phile, Philpe) fiai: Miklós és Péter 

183, 434 
Fületlen Pál (Zagyurwagou dict. Filetlen-

pal) 388 
Fülöp (Philep, Phylep) 678 (Szatmár m.) 
– (Pyleph), ma Révfülöp 205 (Zala m.) 
– l. Druget Fülöp 
–, besenyőszentmártoni 229 
–, henyei 177 
–, soproni bíró 457 
–, váradi prépost 663, 740, 790, 890 
–, zágrábi prépost 183, 434 
–, Biri Tamás fia, biri 529 
–, Gergely fia, gyimóti 25 
–, Illés fia, baranyai szolgabíró, Gurgws-i 388 
–, János fia, hrabovei 599 
– mester, Miklós fia, szentgróti 202, 953  
–, Péter fia, Miklós apja, Kamarcha-i 151 
–, Péter fia, széplaki 505 
–, Serefel fia, szentmiklósi Apx.: 175 
– comes, Thyuan fia, vasvári szolgabíró, 

kisfaludi 406 
–, László és Miklós apja, szentgróti 202, 

478–479, 953 
– fia István, szeretvai 499, 528, 590, 821 
– fia István, Warad-i 203, 267 
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– fia Jakab 66 
– fia Jakab, keresztúri 923 
– fia János 811 
– fia János, csarnavodai 941 
– fia János, palugyai 865 
– fia László 388 
– fia Mikola, bodrogi szolgabíró 687 
– fia Sebők, felcsúti 257 
Fülpös (Philpus) fia László, királyi lo-

vag, kórógyi 583–584, 618 
fürdőház 224–225 
Fürményes (Fermenus), ma Firminiş, 

Ro. 349 (Közép-Szolnok m.) 
Füss (Fyus), ma Barsfüss (Trávnica, Sz.) 

37, 327 (Bars m.) 
Füzeg (Fyzeg, Fyzig, Fyzygh), folyó 644, 902 
Füzegtő (Fiwzektu, Fyzeg), ma Almás-

füzitő 386, 644 (Komárom m.) 
Füzesér (Fyzeser), ma Vrbnica, Sz. 238 

(Zemplén m.) 
Füzesgyarmat l. Gyarmat 
Fűzkút (Fizkuth) 420 (Arad m.) 
Fwlnempty l. Felnémeti 
Fyad l. Fiad 
Fygd 356 
Fyntha l. Finta 
Fyurzigeth, sziget 644 
Fyus l. Füss 
Fyzeg l. Füzeg, Füzegtő 
Fyzeser l. Füzesér 
Fyzig l. Füzeg 
Fyzygh l. Füzeg 
 
G 
G l. Galícia 
Gaath l. Gát 
Gabčíkovo l. Bős 
Gaboltov l. Gibolt 
gabona (árpa, búza, komló, köles, liszt, 

maláta, termény, zab) 6, 109, 139, 157, 
177, 217, 245, 248, 296, 350, 357, 555, 
636–637, 842, 1006, 1021–1022 

gabonahiány 555 
gabonarendelet 555 
gabonatilalom 239, 555 
Gabonyas (Gabunyas) 348, 735, 946 

(Valkó m.) 

Gábor, Pető fia, nagyfalvi 370 
– fia Pető, nagyfalvi 370 
Gáborján (Gabrian, Gaburian, Gaburyan), 

János és György apja, gáborjánfalvi 
348, 735, 946 

– (Gabrian) fia Sebestyén, csarnavodai 941 
Gáborjánfalva (Gabrianfalua, Gaboryan-

falua, Gaburyanfalua) 348, 735, 946 
(Valkó m.) 

Gaboryanfalua l. Gáborjánfalva 
Gabrian l. Gáborján 
Gabrianfalua l. Gáborjánfalva 
Gabunyas l. Gabonyas 
Gaburian l. Gáborján 
Gaburyan l. Gáborján 
Gaburyanfalua l. Gáborjánfalva 
Gachal l. Gacsály 
Gacho l. Kachow 
Gacka l. Gecske 
Gacsály (Gachal) 71, 329, 524, 551 

(Szatmár m.) 
Gagy (Gogh), ma Alsó- és Felsőgagy 29 

(Abaúj m.) 
Gáj (Gay), ma Nagygéj (Veliki Gaj, Sz.) 

585 (Krassó m.) 
– (Gay), ma Turócliget (Háj, Sz.) 421 

(Turóc m.) 
– (Gay), erdő 155, 183, 434 
– (Gay) 203  
gáji Boldogságos Szűz-egyház 585 
Gál l. Eyeltudo Gál 
– mester, esztergomi érseki kancellár, 

főesperes 70, 106 
–, kassai 376 
–, szomódi officialis 644 
–, András fia 527 
–, Bodor fia, kovácsi 410, 848 
–, Egyed fia 196 
–, Fábián fia, kökényesi 158 
–, János fia 315 
–, Lőrinc fia, szörcsöki 177 
– mester, Mihály fia 469  
–, Miklós fia 844 
–, Pál fia, izbugyai 796  
–, Péter fia, vönöcki 25, 177 
– fia Benedek 817 
– fia László 579 
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– litteratus fia László, omori 106, 837 
– fia Paska, zajki 576 
Galadnapataka (Galagnafeu), folyó 579 
Galagnafeu l. Galadnapataka 
Galambuch 1, 18 (Somogy m.) 
Galbatő l. Gibolt 

Galgóc (Galgolch, Galgouch, Golgoch), 
ma Hlohovec, Sz. 166, 375 (Nyitra m.)  

Galgolch l. Galgóc 
Galgouch l. Galgóc 
Galícia (G) l. királyi privilegiális intitulacio 
Galoşpetreu l. Gálospetri 
Galospetri l. Gálospetri 
Gálospetri (Galospetri), ma Galoş-

petreu, Ro. 805 (Bihar m.) 
Galsa, ma Ipolygalsa (Holiša, Sz.) 397 

(Nógrád m.) 
Gálszécs l. Szécs 

Galuch 416  
Gâmbaş l. Gombás 
Ganta 177 (Veszprém m.) 
Gara, ma Gorjani, Ho. 100, 124–125, 

129, 160, 183, 190–191, 237, 242–
244, 255, 285, 415, 434, 442, 471, 490, 
492, 521–522, 614, 642, 675, 746–
747, 779–783, 787, 814, 872–875, 
880, 938–941, 950, 1001 (Valkó m.) 

– l. még Garai 
Garai (Gara-i dict.) János comes 471 
Garai János l. János veszprémi püspök 
Garai Miklós l. Miklós macsói bán, garai 
Garadna 665, 698 (Abaúj m.) 
Garamlök l. Lök 
Garamsalló l. Salló 

garamszentbenedeki (Gron melletti; ma 
Hronský Beňadik, Sz.) Szt. Benedek-

monostor és konventje 38, 128, 194, 
241, 343–344 között, 564, 567, 586, 
842, 855, 958, 1001 (Bars m.) 

– apát l. Szigfrid 
– prépost 755 
Garamszőlős l. Szőlős 
Garamvezekény l. Vezekény 
Garan 832 (Gömör m.) 
Garancspetróc l. Petróc 
garas 268, 546, 645, 717, 783, 830 
Gardunzyg 890 (Szabolcs m.) 
Gargow l. Görgő 

Garics-hegy l. garicsi monostor 
garicsi (Garics-hegyi, Garig, Garigh, 

Garyg, Garygh) B. Szűz-kolostor és 

pálos remete testvérei Apx.: 88–89 
(Kőrös m.) 

– (Garygh) districtus 151 
Garig l. garicsi monostor 
Garigh l. garicsi monostor 
garleta 157 
Garman, vati 177 
Garmath l. Gyarmat 
Garna 86 (Turóc m.) 
Garwashege, hegy 577 
Garyg l. garicsi monostor 
Garygh l. garicsi districtus és monostor 

Gát (Gaath), rekeszték 425 
Gatahun fia István, szatmárnémeti bíró 71 
Gátfalu (Gatfolua) 465 (Valkó m.) 
Gatfolua l. Gátfalu 
Gath l. Földgát 
Gathal fia György, megyeri 420 
Gátikistó (Gatikystou), hn. 858 (Bereg m.) 
Gatikystou l. Gátikistó 
Gay l. Gáj 

Gebech fia Domokos, hetesi 600 
Gebulfalua l. Göbölfalva 
Geča l. Gécse 
Gecche l. Gecske 
Geche l. Gécse 
Gechy l. Géci 
Géci (Gechy dict.) Péter fia László 393 
Gecse (Gezche, Keche), ma Mezőgecse 

(Hecsa, Ukr.) 247, 453 (Bereg m.) 
Gécse (Geche), ma Hernádgécse (Geča, 

Sz.) 917 (Abaúj m.) 
Gecske (Gecche), ma Gacka, Ho. 756, 1008 
gecskei comes l. István, János 
Gede fia Miklós, görzsönyi 25 
Geep l. Gyep 
Geeph l. Gyep 
Geetmonostora l. Gétmonostora 
Gegus, Apa fia, János apja, almakeréki, 

betleni 5, 40, 332, 560 
Gejőc (Geyeuch, Geyouch, Geyuch), ma 

Kis- és Nagygejőc (Mali és Veliki Hejivci, 
Ukr.) 528, 575, 590, 666 (Ung m.) 

Gelénes (Gelyenus, Gylanus, Gylianus, 
Gylienus, Kelenus, Kelyenus) 345, 
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678–679, 684, 690–691, 696–697 
(Szatmár m.) 

Gelet l. Gilét 
Geleth l. Gilét 
Gelety l. Gilét 
Geley l. Gelle 
Gelle (Geley, Gelye), ma Ógelle (Stará 

Gala, Sz.) 49, 209 (Pozsony m.) 
Gelnica l. Gölnicbánya 
Gelye l. Gelle 
Gelyenus l. Gelénes 
Genich (Genych), méhkeréki János anyja 790 
Genova (Januensis), Olaszo. 841 
Genych l. Genich 
Genyéte (Gyere), ma Gheneta, Ro. 236 

(Kraszna m.) 
Gepw l. Gyepü 
Gerard fia Pál, ároki jobbágy 617 
– fia Tamás, bodrogi vicecomes 527 
Gérce (Gerche) 467 (Vas m.) 
Gerche l. Gérce 
Gerdrud, lőcsei Gublin leánya 405, 598 
Gereb 165, 198, 259, 375 
Gereben l. Greben 
Geregen fia Péter, terényi 221 
Geregye (Guruche), ma Gyanógeregye 

186 (Vas m.) 
Gerek 733, 771 (Somogy m.) 
– 64, 139, Apx.: 54  
Geren l. Gerény 
Gerenchar l. Gerencsér  
Gerencher l. Gerencsér 
Gerencsér (Gerenchar, Gerencher), királyi 

vadászóhely 581, 583–584, 587a 
(Fejér m.) 

– (Gerencher), ma Nyitragerencsér 
(Nitrianske Hrnčiarovce, Sz.) 520 
(Nyitra m.) 

– (Gerencher), ma Hrnčiarovce, Sz. 139 
(Pozsony m.) 

Gerendelpatak, patak 898 
Gerény (Geren), ma Horjani, Ukr. 11–

13, 222 (Ung m.) 
Geres l. Géres 
Géres (Geres, Gerus), ma Kis- és 

Nagygéres (Malý és Velký Horeš, 
Sz.) 574, 878 (Zemplén m.) 

Gereu l. Gerew 

Gerew (Gereu), szamosfalvi 333, 557 
– (Gyure) fia Miklós, méhesi 403–404 
Gerezd 861 (Somogy m.) 
Gergely l. Fekete Gergely 
– l. Felyg Gergely 
– l. Geuche Gergely 
– l. Kontra Gergely  
–, baktai 48 
–, Bukza-i 974 
–, Cytou-i 39 
–, csalai 909, 948 
–, csanádi püspök 364, 483 
– mester, esztergomi kanonok 644, 842 
–, Gyolch-i 229 
–, kalocsai őrkanonok 517 
–, kassai bíró 376 
–, mohácsi viceofficialis 90 
–, piáni egyház rector-a, plébános 725 
–, Tabach-i 177 
–, Bálint fia, sárosdfői 25 
–, Benedek fia, aracsai 810 
–, Benedek fia, Miklós, András és János 

apja, kemléki várjobbágy Apx.: 124 
–, Curiacus fia, Bodizlaus apja, szakalyai 

334–335, 376 
–, Demeter fia, borsülései 390 
–, Demeter fia, Mand-i 974 
–, Gergely fia, Vadas-i 428, 921 
– mester, Gyula fia, kistapolcsányi 6, 842 
–, István fia, járai 792 
–, Izsák fia 864 
–, Jakab fia, bánvőki 556 
– mester, János fia, betleni 40, 332, 560 
–, János fia, nagymihályi 750 
–, János fia, naprágyi 897 
–, János fia, Tót Miklós apja, Arland nb. 130 
–, Joachim fia 339 
–, Lack fia 343–344 között 
–, Lukács fia, megyeri, pércsi 706 
–, Miklós fia, berényi 799 
–, Miklós fia, kovácsi jobbágy 28 
–, Orbán fia, Domokos és János apja 879 
–, Pál fia 357 
–, Pál fia, Chenkez-i 295 
–, Pál fia, Muthna-i 546 
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–, Péter fia Apx.: 95–96 
–, Péter fia, csekei jobbágy 241 
–, Ponya fia 146 
–, Ramocsa fia, szeretvai 499 
–, Sándor fia 931 
–, Tamás fia, dalmadi 82 
–, Dénes, Demeter és László apja, 

Agolch-i, csernelyi 400, 878 
–, Pető és György apja, telekesi 576, 627 
– fia András, Guzu-i 517 
– fia Antal, miskei 25 
– fia Domokos, reszneki 26 
– fia Fülöp, gyimóti 25 
– fia György, kelemeni 348, 735, 946 
– fia György, rozsályi 329 
– fia István, Zolad-i 959 
– fia János, Chernech-i 588 
– fia János, herendi 388 
– fia János, krassói szolgabíró 512 
– fia János, mokcsai 763 
– fia János, récsényi 346 
– fia János, Ruenicha-i 159 
– fia Károly 357 
– fia Lukács, Ozy-i 25 
– fia Makó 317 
– fia Miklós, ajkai 904 
– fia Miklós, Derd-i 348, 735 
– fia Miklós, iskei 763 
– fia Miklós, pozsegai kanonok, gordovai 401 
– fia Mikud, tibai jobbágy 977 
– fia Rophyn, szántói 923 
– fia Tamás, szentmihálykői várnagy 65 
– fiai: Dénes és László, szécsi 262 
– fiai: Jakab és Gergely, Vadas-i 428, 921 
– fiai: Lőrinc, János és András, keresztúri 631 
– fiai: Péter és Miklós, Echir-i 205 
– fiai: Pető és György, boldogasszonyi 229 
Gergen fia Tamás, Dayca-i 176 
Gergenzegh 362 (Tolna m.) 
Gergew l. Görgő 

Gergury 527 (Bodrog m.) 
German 177 (Veszprém m.) 
Germania l. Németország 
Germekerdew l. Gyermekerdő 
Gerolthfalwa l. Giroltháza 
Gerse, ma Gersekarát 509 (Vas m.) 

Gersekarát l. Gerse, Konrádfalva 
Gersen l. Görzsöny 
Gersencha 621 (Kőrös m.) 
Gerus l. Géres 
Geszteréd (Gezthered) 497 (Szabolcs m.) 
Gétmonostora (Geetmonostora) 390 

(Baranya m.) 
Geuche (dict.) Gergely 388 
Geunch l. Gönc 
Geur l. Győrvár 
Gewrke l. Gyurke 
Geyeuch l. Gejőc 
Geyouch l. Gejőc 
Geyssa l. Géza 
Geyuch l. Gejőc 
Géza (Geyssa), II., magyar király, III. 

István király apja 993 
Gezche l. Gecse 
Gezés (Seez), ma Felsőgezés (Ghijasa de 

Sus, Ro.) 83 (Fehér m.) 
Gezthered l. Geszteréd 
Gezty 527 (Bodrog m.) 
Gheneta l. Genyéte 
Ghijasa de Sus l. Gezés 
Gibolt (Gybolt, Gybolth), ma Galbatő 

(Gaboltov, Sz.) 743–744 (Sáros m.) 
Gicipetőtelke (Petewteleke de Gych) 

184 (Győr m.) 
Gilău l. Gyalu 
Gilét (Gelet, Gyelet) mester, László fia, 

nemegyei, virágosberki 560 
– (Gelet, Geleth, Gelety, Gyelet, Gyeleth, 

Gylet), László és Mihály apja, neme-
gyei, virágosberki 40, 332, 560, 725 

– (Gelet) fia ....., borcfalvi 421 
– (Gelet) fia János 79, 158, 331, 527 
Gilnuchbanya l. Gölnicbánya 

Girókút (Gyrkwth, Gyrukuth, Gyuru-
kuth, Gywrkwth) 448, 473, 830, 
899, 932 (Doboka m.) 

– (Gyurukuth), hegy 899 
– (Gyrukuth, Gyurukuth), forrás, kút 

473, 899 
– (Gyrukuth, Gyurukuth), völgy 830 
Giroltháza (Gerolthfalwa, Gyrolth-

folua, Gyrolthaza, Gyrolthhaza, 
Hodus) 273, 420 (Arad m.) 

Giula l. Gyula 
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Glina, folyó 161 
Glolch l. Gyolch 
Gnézda (Gnezna), ma Hniezdne, Sz. 

658 (Szepes m.) 
Gnezna l. Gnézda 
Goblin (Gublin) comes, Gerdrud apja, 

lőcsei 405, 598 
Gode, Margit apja 147 
Gogan fia Benedek, szentgyörgyi 229 
– fia Szőke, gyepüi 25, 177 
Gogh l. Gagy 
Golch l. Gyolch 
Golgoch l. Galgóc 
Gomba (Gumba), ma Nemesgomba 

(Hubice, Sz.) 343 (Pozsony m.) 
Gombas l. Gombás  
Gombás (Gombas), ma Hubová, Sz. 235 

(Liptó m.) 
– (Gumbas), ma Marosgombás (Gâmbaş, 

Ro.) 930 (Fehér m.) 
Goodh fiai: Miklós és Sándor, szeri 553 
Gor l. Gór 
Gór (Gor, Gory, Gour), ma Horóc 

(Horovce, Sz.) 49, 86, 753 (Trencsén m.) 
Gordova (Gordua), ma Grdjevac, Ho. 

401 (Kőrös m.) 
Gordua l. Gordova 
Gorizia l. görzi gróf 
Gorjani l. Gara 
Gory l. Gór 
Gothalth fiai: Menhard és Miklós, görgői 55 
Gothard, Zalai Péter fia 444 
Gotho l. gotói monostor 
Gothow l. gotói monostor 
gotói (Gotho, Gothow; ma Kutjevo, Ho.) 

Szűz Mária-monostor és apátja 214, 
401, 648 (Pozsega m.) 

Gour l. Gór 

Göbölfalva (Gebulfalua), ma Buglovce, 
Sz. 405 (Szepes m.) 

Gödöllő (Gudulleu) 1009 (Pest m.) 
Gölnicbánya (Gilnuchbanya, Gylnych-

bania, Gylnychbanya, Gylnuch-
banya), város, ma Gelnica, Sz. 797–
798, 915, 965, 979 (Szepes m.) 

gölnicbányai bíró 979; l. még Hennil 
Gömör (Gumur) megye 356, 848, 854, 864 

– megye hatósága 832, 862, 864, 999 
gömöri comes l. István 
– vicecomes l. László 
Gömörsid l. Sid 
Gömörszőlős l. Poszoba 
Gönc (Geunch, Gunch, Gvnuch) 360, 

803 (Abaúj m.) 
Göncruszka l. Ruszka 
Göndör (Gundur dict.) János fiai: László, 

Domokos és Fábián 723 
Gönyü (Gunyu), ma Hernádgönyü 

(Gyňov, Sz.) 446 (Abaúj m.) 
Gönyüi János l. János, Tamás fia, királyi 

ajtónállómester 
Görbed (Gurbed), ma Szatmárgörbed 

(Romăneşti, Ro.) 490 (Szatmár m.) 
Görcsönydoboka l. Doboka  
Görgény (Gurgen, Gurgyn), vár, ma 

Gurghiu, Ro. 560 (Torda m.) 
görgényi várnagy l. Lépes János 
Görgényi (Gurgen-i dict., Gurgyn dict.) 

Péter fia János, abafájai 41, 419 
Görgeteg (Gurgetek, Gurgutek) 49, 

556 (Pozsony m.) 
Görgő (Gergew, Gurgew), ma Torna-

görgő (Hrhov, Sz.) 572, 616, 1020 
(Torna m.) 

– (Gargow, Gurgeu), ma Spišský 
Hrhov, Sz. 50, 55, 70, 189, 208, Apx.: 
135 (Szepes m.) 

görzi (ma Gorizia, Olaszo.) gróf l. 
Albert; Frigyes, István fia; István; Ist-
ván, István fia 

Görzsöny (Gersen), ma Nemesgörzsöny 
25, 177 (Veszprém m.) 

Grabrouazela 161 (Zágráb m.) 
Gradu 139 
Graduch 161 (Zágráb m.) 
grammatica 851 
Granč-Petrovce l. Petróc 
Grdjevac l. Gordova 
Greben (Gereben) 156, 172 (Kőrös m.) 
Gréc (Grech), város, ma Zágráb része 

224–225, 338, Apx.: 39 (Zágráb m.) 
gréci bíró l. Miklós 
Grech l. Gréc 
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Greczka, folyó 484 
Gresencha (Gresenche), comitatus 72, 107 
Gresencha-i comes l. Endre 
Gresenche l. Gresencha 
gróf  l. görzi, tiroli 
grófság l. Castelli 
Gubas l. Gubás 
Gubás (Gubas dict.) János, jobbágy 997 
Gublin l. Goblin 

Guchtelek 1017 (Krassó m.) 
Gud l. Gude 
Gude (Gud) fia Pető, bori 632  
Gudulleu l. Gödöllő 
Guido, Acqui Terme-i püspök, pápai 

nuncius 117 
– (Guydo) de Claravalle, toplicai apát 

469, 476, 608 
Guilelmus Norus, piacenzai kanonok 101 
Guillelmus l. Vilmos 
Guke, Haly-i 177 
Gumba l. Gomba 
Gumbas l. Gombás 
Gunch l. Gönc 
Gundur l. Göndör 

Gunther fia Jordan, podolini soltész 883 
Gunyu l. Gönyü 
Gurbed l. Görbed 
Gurbusynch 141 (Valkó m.) 
Gurcensis l. gurki püspök 
Gurgen l. Görgény, Görgényi 
Gurgetek l. Görgeteg 
Gurgeu l. Görgő 
Gurgew l. Görgő 
Gurghiu l. Görgény 
Gurgus, Gurgus fia, Bachanugh-i 196 
– fiai: István, Dénes és Gurgus, 

Bachanugh-i 196 
Gurgutek l. Görgeteg 
Gurgws 388 (Baranya m.) 
Gurgyn l. Görgény, Görgényi 

gurki (Gurcensis; Au.) püspök l. János 
Guruche l. Geregye 
Guthalgus, famulus 755 
Gutor (Gutur), ma Hamuliakovo, Sz. 

197, 209, 667 (Pozsony m.) 
Gutur l. Gutor 
Guydo l. Guido 
Guzbyz (dict.) Pál 527 
Guzu 517 (Bács m.) 

Gvnuch l. Gönc 
Gyak l. Ják 
Gyakar, bozótos 183, 434 
gyalázás (káromlás) 217, 284, 350, 495, 

970–972, 988, 996 
Gyalmastov, halászóhely 380 
Gyaloka l. Gyalóka 
Gyalóka (Gyaloka) 639 (Sopron m.) 
Gyalou l. Gyalu 
Gyalu (Gyalou), ma Gilău, Ro. 65 (Ko-

lozs m.) 
Gyamartina 161 (Zágráb m.) 
Gyanógeregye l. Geregye 
Gyanth 221 (Tolna m.) 
gyapjú 203, 216 
Gyarmat (Gyarmath), ma Füzesgyarmat 

149, 372 (Békés m.) 
– (Gyarmath) Apx.: 110 (Győr m.) 
– (Garmath, Gyarmath), ma Kisgyar-

mat (Sikenička, Sz.) 36 (Hont m.) 
– (Gyarmath), ma Balassagyarmat 1000 

(Nógrád m.) 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gybolt l. Gibolt 
Gybolth l. Gibolt 
Gyelet l. Gilét 
Gyeleth l. Gilét 
Gyengius 25 (Veszprém m.) 
Gyep (Geep, Geeph), hn. 183, 337, 434 
Gyepel 758 (Zemplén m.) 
gyepü (Gepew, Gepw) 153, 1013 
Gyepü (Gepw), ma Gyepükaján 25 (Zala m.) 
Gyepükaján l. Gyepü 
Gyere l. Genyéte 
Gyermekerdeu l. Gyermekerdő 

Gyermekerdő (Germekerdew, Gyermek-
erdeu), erdő 337 

gyertya (lámpa) 886, 1023 
Gyeur l. Győrvár 
gyilkosság (ölés) 21, 57, 210, 229, 275, 

286, 340, 449, 486, 499, 512, 527, 
546, 656, 691, 829, 878 

– szándéka 89, 100, 177, 217, 275, 350, 
592, 761 

Gyimót (Gymolth), ma Nagygyimót 25, 
506 (Veszprém m.) 

Gykminus (Gykmynus) mester 78 
Gykmynus l. Gykminus 
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Gylanus l. Gelénes 
Gylet l. Gilét 
Gylfo 629 (Vas m.) 
Gylianus l. Gelénes 
Gylienus l. Gelénes 
Gylnuchbanya l. Gölnicbánya 
Gylnychbania l. Gölnicbánya 
Gylnychbanya l. Gölnicbánya 
Gymolth l. Gyimót 
Gyňov l. Gönyü 
Gyolch (Glolch, Golch) 229 (Somogy m.) 
gyóntató 178, 303, 464, 479, 730–731 
Gyóró (Gyuro) 500 (Sopron m.) 
Gyos l. Diós 
Gyosgewr l. Diósgyőr  
Gyöngyöshermán l. Hermán 
Gyöngyösoroszi l. Oroszi 
Gyöngyöspata l. Pata 
Győr (Jaurinum) 25, 350, 379, 628, 

1004 (Győr m.) 
– megye 53, 91, 175, 184, 350, 381, 568, 

594, 673 
– megye hatósága 217, 350  
győri comes l. János, Tamás fia 
– egyházmegye (püspökség) 25, 640 
– káptalan 8, 25, 42, 46, 62, 114, 175, 

177, 197, 233, 373, 381, 386, 427, 
467–468, 544, 556, 644, 650, 667, 
673, 861, 891–892, 926, 967, 992, 
1018–1019 

– prépost l. Gyuke 
– püspök 177; l. még Kálmán 
– Szt. Adalbert vértanú-káptalan 25 
– Szt. Bereck hitvalló-oltár 967 
– Szt. János apostol és evangélista-oltár 967 
– vicecomes l. Ábrahám 
György l. Bebek György 
– l. Cudar György 
– l. Purchus György 
– l. Székely György 
– l. Wrath György 
– 4 
– 277 
–, berekvölgyi 672 
–, Briza-i 89 
– mester, budai polgár, királynéi szekér-

nagy 360 

–, budatelki 333, 557, 602, 829 
–, Byxad-i 88 
– comes 281, 580 
–, egri éneklőkanonok 335, 363, 605–

606, 897 
–, famulus 512 
– mester, győri kanonok 967 
–, kassai bíró 782 
–, kenderesi 183, 434 
–, klerikus 381 
– mester, kőrösi comes, romhányi 72, 

107, 435, 833, 836 
–, leszteméri 135, 499 
–, nagylaki rector, pap 164 
–, nyitrai karpap 182, 187 
– mester, nádori bírságszedő, Peder-i 

894–895, 906 
– mester, pécsi kanonok, királynéi káplán 

428, 735, 921 
–, pozsonyi kanonok 213 
–, ptruksai 275 
–, szászi falunagy 887 
–, szendi 29, 641 
–, turóci konvent papja 856 
–, Vrath fia 322–323 
–, Ábrahám fia, polerekai 856 
–, András fia, alásonyi 25, 177 
–, András fia, András apja, béli 777 
– mester, András erdélyi vajda fia 61, 

149, 183, 434 
–, Antimius fia, szentkozmadamjáni 390 
–, Balázs fia, komlósi 808, 898 
–, Balázs fia, nyéki 510, 736 
–, Bede fia 110 
–, Crisius fia 388 
–, Domokos fia 30 
–, Domokos fia 183, 434 
–, Domokos fia, naprágyi 897 
–, Egyed fia 435 
–, Gáborján fia, gáborjánfalvi 348, 735, 946 
–, Gathal fia, megyeri 420 
–, Gergely fia, boldogasszonyi 229 
–, Gergely fia, kelemeni 348, 735, 946 
–, Gergely fia, rozsályi 329 
–, Gergely fia, telekesi 576 
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–, Gyurk fia, Erzsébet apja, keresztúri 631 
– mester, Hektor fia, Márton apja, laki, 

dálkai 177, 831, 926  
–, Imre fia, necpáli 235 
–, Ipolit fia, Elye-i 58, 229 
–, István fia, betleni 638 
–, Izsák fia 864 
–, Jakab fia 177 
–, Jakab fia, Kamarcha-i 253 
–, Jakab fia, ugali 801, 903 
–, Jakab fia, Wytya-i 58 
–, Jakcs fia, kusalyi 552 
– mester, János fia, bátori 144, 210, 312, 

502, 975 
–, János fia, Coruscamellek-i 836  
–, János fia, csúni 556 
–, János fia, Garan-i 832 
–, János fia, góri 49 
–, János fia, gutori 197, 209, 667 
–, János fia, koltai 846 
–, János fia, officialis 643 
–, János fia, szakolyi 180 
–, Konrád fia, János apja, görgői 50, 70 
–, Kozma fia, Mach-i 733 
–, László fia 283 
– mester, Lőrinc fia, ungi vicecomes, 

nagymihályi, tibai 207, 528, 590, 666, 
693, 750, 827, 970–972, 977, 988, 996 

–, Lukács fia 660 
–, Lukács fia, Titul-i 536 
–, Márk fia, bánvőki 556 
–, Márton fia, keszi 25 
–, Máté fia, unyomi 547 
–, Mihály fia, damjánfalvi 865 
–, Mihály fia, kazsui 759 
–, Mihály fia, Jakab és Mátyás apja, 

szenterzsébeti 256 
–, Mihály fia, pályi 398, 605 
–, Miklós fia 25 
–, Miklós fia 318, 381 
–, Miklós fia, dálkai 926 
– mester, Miklós fia, Jakab, Péter és 

András apja, felnémeti 360 
–, Miklós fia, konrádfalvi 629 
–, Miklós fia, palásti 694 

–, Miklós fia, szentmiklósalapi 184 
– mester, Miklós fia, királyi lovag, 

telegdi 314, 805, 816 
–, Miklós fia, zsarolyáni 974 
–, Monoszló fia, monoszlói 153 
–, Nata fia, nyavalyádi 11–13, 222 
–, Pál fia, bánvőki 556 
–, Pál fia, kéri 772, 920 
–, Pál fia, marcellházi 339 
–, Péter fia, kékkői 1000 
–, Péter fia, szentmártoni 389 
–, Péter fia, tapolcafői 177 
–, Petőcs fia, Pál apja, szalánci 813 
–, Póka fia, szentesi 762 
–, Sándor fia, kaposfői 229 
–, Sándor fia, köcski 568 
–, Sós Péter fia 286 
– mester, Szalók fia, nádori bírságszedő, 

Bala-i 837 
–, Tamás fia 850, 867 
–, Tamás fia, bárcai 665, 809, 960 
–, Tamás fia, csarnavodai 941 
–, Tamás fia, Echir-i 205 
–, Tamás fia, Ehly-i 177 
–, Tok fia, iszkázi nemes jobbágy 25 
–, Varda fia, János, Illés, Benedek és 

Péter apja, váti 563, 639 
–, Pál apja, sirokai 802, 820 
–, Franciscus de Georgio fivére 54 
– fia András, Vaday-i 679 
– fia Illés, devecseri 25, 177 
– fia Imre 909 
– fia István, aracsai 810 
– fia István, Bok-i 420 
– fia István, Samut-i 998 
– fia Jakab, Chulchtw-i 2 
– fia Jakab, Kelech-i 62 
– fia János 229 
– fia János 420 
– fia János 527 
– fia János 833 
– fia János, németi 175 
– fia János, Pereche-i 760 
– fia János, somosi 964 
– fia János, tövisi 772, 920 
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– fia János, Zlauotynch-i 582 
– fia János, zsarolyáni 934 
– fia László, menyői 349 
– fia Mihály, Bythna-i 550 
– fia Miklós, kolontári 25 
– fia Miklós, szörcsöki 25, 177 
– fia Pál 25 
– fia Pál, abonyi 967 
– fia Pál, Podwors-i 214 
– fia Pál, szabadi 374 
– fia Péter, felnémeti 447 
– fia Péter, Pribych-i 485 
– fia Péter, vatai 295 
– fia Petich 258 
– fia Ulrik, pozsonyi kanonok, Tassaw-i 851 
– fiai: János és Barnabás 200 
– fiai: Péter, Balázs és Mihály, komlósi 

808, 898 
Győrújbarát l. Barát 
Győrvár (Geur, Gyeur) 406 (Vas m.) 
Gyrkwth l. Girókút 
Gyrolthaza l. Giroltháza 
Gyrolthfolua l. Giroltháza 
Gyrolthhaza l. Giroltháza 
Gyrukuth l. Girókút 
Gyuek l. Divék 
Gyuge l. Gyügye 
Gyuke mester, győri prépost, kanonok 25 
–, András fia, Ruch-i 183, 434 
–, János fia, csabi 25 
–, Marcell fia, kutasi 538 
Gyula (Gyvla), ma Belvárdgyula 100, 

989 (Baranya m.) 
– (Gywla), ma Kolozsgyula (Giula, Ro.) 

829 (Doboka m.) 
– (Giula, Gywla), Dragus fia, Dragus, 

István, Mirozlaus és Dragumer apja, 
máramarosi oláh 99, Apx.: 123 

– (Gywla), János fia, Ratholth-i 999 
– (Giula), Pál fia, Balázs, János, Pál és Péter 

apja, Muthna-i 421, 546, Apx.: 137 
– mester, Pál fia, siklósi 380, 388–389 
– fia János, hangonyi 562, 740 
– (Jula) fiai: Gergely és Miklós, 

kistapolcsányi 6, 842 

Gyulafalva (Gyulafolua), ma Dulice, 
Sz. 856 (Turóc m.) 

Gyulafolua l. Gyulafalva 

Gyuluez 14, 615 (Krassó m.) 
Gyura fia Roland, szanai 609 
Gyure, Kertes-i 277 
– mester, Balay fia, hermáni 547 
– l. Gerew, Tót Gyure 
Gyurizlaus, Dyank fia 609 
Gyurk 620 (Arad m.) 
– 158 (Somogy m.) 
–, Mihály és Pető apja, abonyi 967 
– fiai: György és János, keresztúri 631 
Gyurke (Gewrke, Gyvrke, Gywrke) fia 

Péter 428, 921 
Gyurkefolua 246 (Zala m.) 
Gyurkfalua 373 (Baranya m.) 
Gyuro l. Gyóró 
Gyurukuth l. Girókút 
Gyügye (Gyuge, Gywge) 860 (Szatmár m.) 
Gyvla l. Gyula 
Gyvrke l. Gyurke 
Gywge l. Gyügye 
Gywla l. Gyula 
Gywrke l. Gyurke 
Gywrkwth l. Girókút 
Gyznoyow l. Disznód 

 
H  
H l. Magyarország 
Haab 211–212 (Hont m.) 
Haaskuth l. Hárskút 
háború 700, 967 
Habsburg (Habspurg), Svájc 93–94 
Habspurg l. Habsburg 
Hács l. Ács 
had(sereg) 154, 215, 251, 272, 395; l. 

még királyi had és hadoszlás 
Hadaz l. Hodász 
Hadušovce l. Edöstornya 
Hagensdorf im Burgenland l. Karácsfalva 

Haghmas 378 (Veszprém m.) 
Hagyárosbörönd l. Berend 
Haholth l. Hahót 
Hahót (Haholth) 277, 846, 957 (Zala m.) 
Haimpurch l. Hainburg 
Hainburg (Haimpurch), Au. 232 
Háj l. Gáj 
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hajó (flotta, gálya) 24, 148, 195, 215–
216, 245, 248, 251, 254, 272, 604, 
807, 812, 841, 935 

hajszentlőrinci (Hay) Szt. Lőrinc-

káptalan 569–571 (Bodrog m.) 
– prépost l. János, Mihály fia 
Halabor l. Halábor 
Halábor (Harabor), ma Halabor, Ukr. 

686 (Bereg m.) 
Halalos l. Halálos 
Halálos (Halalos, Halalus dict.) István, 

Halálos fia, szabolcsi várjobbágy, 
megyeri 706, 716 

– (Halalus), Halálos István apja, szabolcsi 
várjobbágy, megyeri 706 

Halalus l. Halálos 
Halam 800, 844 (Zemplén m.) 
Halastó (Halastow) 19, 74 (Vas m.) 
Halastow l. Halastó 
halász 921 
halászóhely 57, 126, 141, 155, 194, 356, 

360, 370, 381, 494, 502, 536, 594, 
632–633, 644, 878, 880, 1011 

Halman (dict.) Scengul, gölnicbányai 
esküdt polgár 797–798, 915 

–, gölnicbányai esküdt polgár 797, 915 
Halmas 596 (Krassó m.) 
– 183, 434, 337 (Valkó m.) 
Halogy (Holog) 850, 867 (Vas m.) 
Haly 177 (Győr m.) 
Halyagus 410, 577 (Torna m.) 
Hamuliakovo l. Gutor 
Hanchko l. Henckó 
Hangon l. Hangony 
Hangony (Hangon, Hangun) 363, 564, 

562, 740 (Gömör m.) 
Hangun l. Hangony 
Hank, aranyosi 405, 598 
Hannis l. Hannus 
Hannus (Hannis), lőcsei polgár 85, 189, 208 
–, rozsondai 611 
–, Henning fia, sinki 611 
– fia Henchman, szentlászlói polgár 285 
– fia Jakus, odorini 924 
Hanthko l. Henckó 
Hanthkou l. Henckó 
Hanva l. Kishanva 

Hany (Hon, Hony, Huny), ma Nemes-
hany 25, 177 (Zala m.) 

Harabo l. Hrabove 
Harabor l. Halábor 
Haraklyan l. Harkány 
Haram, vár, ma Palánk (Banatska 

Palanka, Sze.) 507, 512 (Krassó m.) 
harami várnagy l. Lőrinc, Domokos fia  
Harangozó (Harangozou) 991 (Heves m.) 
Harangozou l. Harangozó 
Haraszt (Harazth), ma Chrast' nad 

Hornádom, Sz. 50, 70 (Szepes m.) 
– (Harazt, Harazth, Harazthy) 499, 

739, 763 (Ung m.) 
– (Harazt, Horozth), erdő 762, 1011 
Harasztos (Haraztus), hn. 574, 878 

(Zemplén m.) 
Harazt l. Haraszt 
Harazth l. Haraszt 
Harazthy l. Haraszt 
Haraztus l. Harasztos 

Hargoch 141 (Valkó m.) 
Harkan l. Harkány 
Harkány (Harkan) 388 (Baranya m.) 
– (Haraklyan), ma Taktaharkány 843 

(Zemplén m.)  
Harkyan l. Hartyán 
Harkyantheleke l. Hartyántelke 
harmincad 783 
harmincadmentesség 456–457 
harmincadszedő 139, 456–457 
Harnad l. Hernád 
Hărniceşti l. Hernécs 
Harnolch 118 (Borsod m.) 
Harommeger l. Megyer 
Hárságy (Hasagh), ma Somogyhárságy 

158 (Somogy m.) 
– (Hasag), völgy 577 
Hárskút (Haaskuth), ma Lipovník, Sz. 

743 (Torna m.) 
Hartyán (Harkyan) 736 (Pest m.) 
Hartyántelke (Harkyantheleke) 265 

(Fejér m.) 
Harummeger l. Megyer 
Harummegyer l. Megyer 
Hasag l. Hárságy 
Hasagh l. Hárságy 

használati föld 341, 345, 790 
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hatalmaskodás 1, 5, 18, 21, 28, 33–34, 
36, 41, 89, 96, 100, 102, 109, 135, 
139, 158–159, 177, 197, 203, 217, 
233, 240, 246–247, 265, 282, 313, 
315, 330, 340, 347, 350, 375, 390, 
416, 450, 465, 467, 469–470, 480, 
495, 573, 576, 590, 592, 596, 617, 
643, 656, 658, 666, 678, 683, 696, 
708, 746–747, 749, 754, 760–761, 
795, 797, 799, 811, 818, 831, 836, 
842, 850, 901–902, 931, 955, 963, 
967, 977, 978–979, 999, 1021–1022 

hatalmaskodásban elmarasztalás 931 
hatalombajban elbukás 106, 141, 425, 

450, 560, 599, 633, 680, 800, 831, 
878, 889; l. még párbaj 

határjel lerombolása 46, 62, 153, 183, 
427, 434, 469–470, 476, 480, 542, 
742, 859 

Hatvan (Hotuan) 888 (Fejér m.) 
– (Hotuon), ma Érhatvan (Hotoan, Ro.) 

980 (Közép-Szolnok m.) 
– (Hothwan), ma Somogyhatvan 229 

(Somogy m.) 
Havasalföld 354, Apx.: 1–224  
Hay l. hajszentlőrinci káptalan 
ház (épület) 52, 128, 136–137, 177, 194, 

203, 224–225, 232, 234, 251, 298, 
345, 365–366, 499, 502, 505, 515, 
585, 632, 697, 756, 767, 790, 797, 
799, 883, 980, 986, 1023 

– felgyújtása (lerombolása) 7, 36, 282, 392 
házasság (házasítás) 83, 283, 358, 380, 

423–424, 502, 585, 633, 733, 843, 
983, 919, 1023 

Hazuth l. Ásgút 
Hector l. Hektor 
Hecsa l. Gecse 
Hecsa l. Gecse 

Hédervár (Hedrehuar, Hedrehwar, 
Hedruhwar) 64, 673, 878 (Győr m.) 

Hédervári Miklós l. Miklós, Miklós fia, 
királynéi ajtónállómester 

Hedrehely (Hedruh) 229, 855 (Somogy m.) 
Hedrehuar l. Hédervár 
Hedrehwar l. Hédervár 

Hedric, János fia, hedrehelyi 229 
– fia János, hedrehelyi 229 
– fia Miklós, kevei vicecomes 573 
Hedruh l. Hedrehely 
Hedruhwar l. Hédervár 
Heem l. Him 
Heen l. Him 
Heeth l. Hét 
Hegor l. Hegyorr 
Hegyesmajtény l. Mojtin 
Hegyháthodász l. Hodász 
Hegyhátsál l. Sál 
hegymester 139 
Hegyorr (Hegor), domb 231 
hegyvám 151, 746–747, 754, 768, 891–892 
Heidelberg (Heydelberg), No. 487 
heiligenkreuzi apát l. Kálmán 
– Szt. Kereszt-monostor, Au. 252 
Heim l. Him 
Heinrich der Ruster, szolga 168 
– von Jedendorf 168 
Hektor (Hector), Iván fia 151 
– (Ector, Hector), Miklós, Péter és 

György apja, dálkai, laki 25, 177, 
831, 926 

Helman, gölnicbányai esküdt polgár 965 
Helmec (Helmech), ma Korláthelmec 

(Holmec, Ukr.) 21 (Ung m.) 
– (Helmech, Helmuch), ma Király-

helmec (Král'ovský Chlmec, Sz.) 470, 
480, 742, 762 (Zemplén m.) 

Helmech l. Helmec 
Helmeche, patak 844 
Helmuch l. Helmec 
Heltha l. Disznód 

Hench fia János, harangozói hospes 991 
Henchlin, Lytold fia 823 
Henchman (Henchmann), Hannus fia, 

szentlászlói polgár 285 
– (Honchman) fia Mihály 131–132 
Henchmann l. Henchman 
Henckó (Hanchko, Hanthko, Hanthkou, 

Henthko) mester, Zotrogh Miklós fia, 
neszmélyi 197, 213, 544, 644 

Hene l. Henye 
Henész (Henyz) 229 (Somogy m.) 
Henke (dict.) Mihály, kolozsi szolgabíró 84 
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Hennil (Henul), gölnicbányai bíró 797–
798, 915, 965 

Henning fia Hannus, sinki 611 
Henrik l. Kothath Henrik 
– l. Marczolfi Henrik 
– l. Rustar Henrik  
–, garamszentbenedeki konvent papja 842 
–, pozsonyi esküdt polgár, kalmár 278 
–, római penitenciarius, budai 402 
– mester, János fia, tamási 855  
– mester, Kakas Miklós fia, rohonci 28, 

186, 202 
–, Markard fia, kulcsár, Sibolsdor-i 561 
–, Rikolf fia 29 
–, Miklós pécsi püspök apja, Zauan-i 644 
– fia János, kovácsi 316 
– [szlavón] bán fia János, tamási 855, 1008 
– fia Miklós 825–826 
– l. még Heinrich 
Henthko l. Henckó 
Henul l. Hennil 

Henye (Hene) 715 (Szabolcs m.) 
– (Hene), ma Balatonhenye 153 (Zala m.) 
Hennyng comes, apoldi 930 
Henyz l. Henész 
Herandfalwa 292 (Veszprém m.) 
Herbord, Domokos fia, reszneki 26  
– fia Lőrinc 343–344 között 
– fia Lőrinc, falkosi 26, 565 
– fia Lőrinc, reszneki 26 
Herceg (Hercheg dict.) Péter fia Péter 390 
herceg l. bajor, erdélyi, magyar, opuliai, 

osztrák, szlavón 
hercegnő l. magyar, osztrák  
Hercheg l. Herceg 
Heren l. Herény 
Herend 25 (Veszprém m.) 
–, ma Kisherend 388 (Baranya m.) 
Herény (Heren) 410, 577 (Gömör m.) 
– (Heryn) 406, 438 (Vas m.) 
Herke, Kothath Henrik fia 183, 434 
Hermán (Herman) 348, 735, 946 (Valkó m.) 
– (Herman), ma Gyöngyöshermán 547 

(Vas m.) 
Herman, disznódi plébános 719  

– (Hermann), gölnicbányai esküdt polgár 
797, 915, 965 

–, lipcsei plébános, liptói alesperes 147 
–, Balka fia, vatai 295 
– fia András, petróci 797 
– l. még Hermán 
Hermann, brassói esküdt polgár 874 
–, brassói polgár 845, 990 
–, Daagh-i 1015 
– l. még Herman 
Hernad l. Hernád 
Hernád (Harnad, Hernad), folyó 334, 

360, 376 
Hernádgécse l. Gécse 
Hernádgönyü l. Gönyü 
Hernádpetri l. Petri 
Hernádvécse l. Vécse 

Hernécs (Hernyafalua, Hernyach-
falva), ma Hărniceşti, Ro. 99 (Mára-
maros m.) 

Hernyachfalva l. Hernécs 
Hernyafalua l. Hernécs 
Herrald fia Miklós, devecseri 25 
Herreh 183, 434 
Heryn l. Herény 
Hét (Heeth, Hety, Hethy), ma Hideghét 

(Studené, Sz.) 2, 49, 197 (Pozsony m.) 
Hete 857 (Bereg m.) 
Hetes 527 (Bodrog m.) 
– (Hetus) 229, 600 (Somogy m.) 
Hethmeh 298 (Nyitra m.) 
Hethy l. Hét 
Hetus l. Hetes 
Hety l. Hét 
Heues l. Heves 
Heueswyuar l. Heves 

Heves (Heues, Heueswyuar) megye 371–
372 között, 652 

hevesi főesperes l. Illés 
Heveychalad l. Hövej 
Hévíz (Calide Aque), ma Budapest része 

157, 510 (Pilis m.) 
hévízi Szentháromság-egyház keresztesei 

konventje 199 
Heydelberg l. Heidelberg 
Heym l. Him 
Heymuth l. Arnótfalva 
híd 421, 575, 666, 753 



 
571 

 

Hidagha 564  
Hidasnémeti l. Alnémeti 
Hideghét l. Hét 
Hidegkút (Hidegkuth, Hydegkuth) 898 

(Sáros m.) 
– (Hydegkuth, Hydegkwth) 25 (Vesz-

prém m.) 
– (Frigidus fons) 856 
Hidegkuth l. Hidegkút 

Hidegvíz (Hydegviz, Hydegwyz), ma 
Călvasăr, Ro. 403 (Fehér m.) 

hídvám 753 
Hidvég (Hydvegh), ma Rábahidvég 509 

(Vas m.) 
Him (Heem), Chenkez-i 295 
– (Heym), Rath fia, Lőrinc apja, aszúági 

14, 512 
– (Heem, Heen, Heim, Heym, Hyem) 

mester fia Pál 25, 64, 68–69, 112, 
158, 282, 308, 596, 646, 718, 831, 
1001, 1017, Apx.: 5 

Himfi Benedek l. Benedek, Pál fia, po-
zsonyi comes 

Hind (Hymd), ma Nagyhind (Chyndice, 
Sz.) 520 (Nyitra m.) 

Hindal l. Indal 
hitbér 26, 47, 58, 78, 128, 147, 235, 279, 

283, 371, 375, 403, 406, 420, 438, 
496, 502, 629, 639, 855, 896, 949, 
951, 952, 983–984, 1018 

hitszegő 400 
Hlboká l. Hluboka 
Hleuna, patak 182 
Hlohovec l. Galgóc  
Hluboka (Holboka), ma Luboka 

(Hlboká, Sz.) 43 (Nyitra m.) 
Hniezdne l. Gnézda 
Hobay 25 (Zala m.) 
Hobry 753 
Hodász (Hadaz), ma Hegyháthodász 

509 (Vas m.) 
Hodos (Hudus), ma Nemeshodos 

(Vydrany, Sz.) 967 (Pozsony m.) 
Hódpataka (Hodpathaky, Hotpatak), ma 

Bréb (Breb, Ro.) 99 (Máramaros m.) 
Hodpathaky l. Hódpataka 
Hodus l. Giroltháza 

Hokovce l. Egeg 
Holboka l. Hluboka 
Holchner l. Holczchner 
hold 8, 176, 182–183, 202, 205, 263, 

294, 337, 429, 434, 539, 542, 544, 
556, 574, 631, 644, 667, 785, 856, 
878, 891–892, 967 

Holiša l. Galsa 
Hollófészek (Holloufezek, Holloufezuk), 

rét 577 
Holloufezek l. Hollófészek 
Holloufezuk l. Hollófészek 
Holmec l. Helmec 
Holog l. Halogy 
Holy 519 (Veszprém m.) 
homok (föveny) 574 
Homok (Humuk) 63  
Homokbödöge l. Bödöge 
Homokszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Homokterenye l. Terenye 
Homonna (Humunno), ma Humenné, 

Sz. 11–13, 109, 222 (Zemplén m.)  
Hon l. Hany 
Honchman l. Henchman 
Hont (Hunt, Hunth), vár 632 (Hont m.) 
– (Hunt, Hunth) megye 3, 36, 47, 128, 82, 

203, 211–212, 221, 280, 354, 632, 943 
– megye hatósága 36, 47, 128, 221, 632 
– (Chunth, Hunth) fia János, szkárosi 

287–289 
honti comes l. Marocsuk, Miklós 
– főesperes l. Miklós, Salamon 
– szolgabíró l. János, Péter fia 
– viceiudex l. István 
Hontianske Tesáre l. Teszér 
– Trst'any l. Nádasd 
Hontnádas l. Nádasd 
Hony l. Hany 
Hoppe, János fia 879 
Hór (Hory), ma Horovce, Sz. 240 

(Zemplén m.) 
Horcoc, víz 1011 
Horh l. Horhi 
Horhi (Horh), ma Horša, Sz. 128 (Hont m.) 
Horhy 177 (Veszprém m.) 
Horjani l. Gerény 
Horná Seč l. Szecse 
Horné Držkovce l. Draskóc 
– Otrokovce l. Atrak 
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– Zelenice l. Zélle 
Hornstein l. Szarvkő 
Horný Pial l. Pél 
Horóc l. Gór 
Horovce l. Gór, Hór 
Horozth l. Haraszt 
Horša l. Horhi 
Horthow 648 
Hortobag l. Újegyház 
Horuath l. Horvát, Horváti 
Horuati l. Horváti 
Horuzkfalua l. Roskfalva 
Horvát (Horvath) Miklós, hidvégi 509, 548 
horvát bán l. István; l. Miklós, István fia 
Horváti (Horuati) 997 (Borsod m.) 
– (Horwath), ma Chorvatice, Sz. 203 

(Hont m.) 
– (Horuath), ma Esztergályhorváti 810 

(Zala m.) 
Horvátország (C) 357, 688; l. még dalmát-

horvát bán, horvát bán, királyi privile-
giális intitulacio 

Horwath l. Horváti 
Hory l. Hór 
hospes l. jobbágy, polgár 
Hostie l. Keresztúr 
Hosszúaszó (Huzyuazou), patak 236 
Hosszúbács (Huziubach, Huzyiubach, 

Huzyubach, Huzyvbach, Huzyv-
bachi, Huzyvbachy, Huzywbachy, 
Hwzywbachy), ma Bačinci, Sze. 331, 
465, 471, 746–747, 754, 768 (Valkó m.) 

Hosszúberek (Huzyuberek), berek 563 
Hosszúgát (Hozyugath), hn. 574 

(Zemplén m.) 
Hosszúmező (Hozumezew, Huzyu-

mezeu), ma Kolcsmező (Dlhé 
Klčovo, Sz.) 316, 843 (Zemplén m.) 

– (Hozzyumezew, Hozzywmezeu), ma 
Laborcmező (Zbudské Dlhé, Sz.) 
1013 (Zemplén m.)  

Hosszúoszkó (HozyoOzkou, Hozyu-
Ozko, Hozyuozkou, Huzywuzkow, 
Huzyuuzkou, Hwzywzko, Hwzywz-
kou, Hwzywhuzkou, Huzywhuzkou, 
Huzio Ozkou, Wzywzko), ma Oszkó 
496, 508 (Vas m.) 

Hosszúszilas (Huzywzylas), hn. 858 
(Bereg m.) 

Hosszútelek (Huzyuteluk, Huzywteluk), 
ma Doştat, Ro. 671, 792 (Fehér m.) 

Hosszútó (Hozyutou), halászóhely 370 
Hothwan l. Hatvan 
Hotoan l. Hatvan 
Hotpatak l. Hódpataka 
Hotuan l. Hatvan 
Hotuon l. Hatvan 
Hotyka (Hugka, Hwgka), ma Makkos-

hotyka 371, 806 (Zemplén m.) 
Hozumezew l. Hosszúmező 
HozyoOzkou l. Hosszúoszkó 
Hozyugath l. Hosszúgát 
HozyuOzko l. Hosszúoszkó 
Hozyuozkou l. Hosszúoszkó 
Hozyutou l. Hosszútó 
Hozzyumezew l. Hosszúmező 
Hozzywmezeu l. Hosszúmező 
Höchstrazze l. pozsonyi Magas utca 
Hövej (Hwechalad, Heveychalad) 467 

(Sopron m.) 
Hrabar (dict.) Jakab fia István, Orboua-i 767 
Hrabove (Harabo), ma Rabó (Hrabové, 

Sz.) 599 (Trencsén m.) 
Hrabové l. Hrabove 
Hrankfyahaza 630 (Liptó m.) 
Hraschina, districtus 672  
Hrhov l. Görgő 
Hrnčiarovce l. Gerencsér 
Hruskfolua l. Roskfalva 
Hrusov l. Hrussó 
Hrušov l. Hrussó 
Hrussó (Hrusov), vár, ma Hrušov, Sz. 6 

(Bars m.) 
Hubey 177 (Veszprém m.) 
Hubice l. Gomba 
Hubová l. Gombás 
Huczko, folyó 484, 564 
Hudus l. Hodos 
Hugacha l. Ugocsa 
Hugka l. Hotyka 
Hugolin l. Ugulin 
Humenné l. Homonna 
Humuk l. Homok 
Humunno l. Homonna 
Hun 47 (Bars m.)  
Huniad l. Hunyad 
Hunt l. Hont 
Hunth l. Hont  
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Huny l. Hany 

Hunyad, vár, ma Sebesvár (Bologa, Ro.) 
560 (Kolozs m.) 

– (Huniad) megye 173 
hunyadi várnagy l. Ubul 
Huruskfolua l. Roskfalva 
Huruzkfalua l. Roskfalva 
Husychpataka (Vsychpataka), patak 1011 
Huzio Ozkou l. Hosszúoszkó 
Huziubach l. Hosszúbács 
Huzou (dict.) Mihály 527 
Huzyiubach l. Hosszúbács 
Huzyuazou l. Hosszúaszó 
Huzyubach l. Hosszúbács 
Huzyuberek l. Hosszúberek 
Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzyuteluk l. Hosszútelek 
Huzyuuzkou l. Hosszúoszkó 
Huzyvbach l. Hosszúbács 
Huzyvbachi l. Hosszúbács 
Huzyvbachy l. Hosszúbács 
Huzywbachy l. Hosszúbács 
Huzywhuzkou l. Hosszúoszkó 
Huzywteluk l. Hosszútelek 
Huzywuzkow l. Hosszúoszkó 
Huzywzylas l. Hosszúszilas 
hűtlen(ség) 57, 64, 505, 551 
Hvar l. Fáró 
Hwechalad l. Hövej 
Hwgka l. Hotyka 
Hwgucha l. Ugocsa 
Hwngern l. Magyarország 
Hwzywbachy l. Hosszúbács 
Hwzywhuzkou l. Hosszúoszkó 
Hwzywzko l. Hosszúoszkó 
Hwzywzkou l. Hosszúoszkó 
Hydegkuth l. Hidegkút 
Hydegkwth l. Hidegkút 
Hydegviz l. Hidegvíz 
Hydegwyz l. Hidegvíz 
Hydvegh l. Hidvég 
Hyem l. Him 
Hymd l. Hind 
 
I 
Ianca l. Ivánkaháza 
Iara l. Jára 
Ibran l. Ibrány 
Ibrány (Ibran) 949, 952 (Szabolcs m.) 
Ibrony (Ibrun), ma Nyíribrony 980 

(Szabolcs m.) 
Ibrun l. Ibrony 

Iclod l. Iklód 

Ida, ma Nagyida (Vel'ká Ida, Sz.) 29, 
360, 411, 808 (Abaúj m.) 

idézés 2, 4, 23, 30, 35, 48–49, 62–63, 66, 
71–72, 84, 88, 90, 92, 95, 105, 107, 
109, 132, 139, 144, 146, 150–151, 
158, 164, 166, 173, 183, 188–189, 
197, 203, 206, 208, 213, 221, 228, 
236, 238, 267, 273, 294–295, 333, 
341, 348, 356, 369, 376, 378, 381, 
384, 403, 410, 418, 420, 427, 434, 
437, 446, 452–453, 467–468, 470, 
473, 496, 505, 509, 536, 550, 557, 
567–568, 572, 587a, 597, 608, 610–
611, 613, 622, 631–632, 643–644, 
671, 706, 734, 738, 752, 762, 770, 
788, 792, 796–797, 801, 806, 830, 
833, 835, 842, 856, 869, 909, 912, 
915, 920, 930–931, 954, 959, 967, 
973, 980, 989, 995, 998 

– (végleges) 197, 418, 467 
idézőlevél 14, 21, 29, 63, 66, 72, 85, 110, 

128, 139, 177, 186, 197, 210, 220, 221, 
228, 349, 375, 468, 557, 631, 641, 798, 
822, 842, 929, 931, 965, 997 

időjárás (áradás, eső, hideg, hó) 153, 
185, 337, 855–856, 886  

Ihurg, völgy 563 
íjászház 234 
Iklaad l. Iklad 
Iklad (Iklaad) 336 (Pest m.) 
– 362 (Tolna m.) 
Iklod l. Iklód 
Iklód (Iklod), ma Nagyiklód (Iclod, Ro.) 

830, 932 (Doboka m.) 
Iktar l. Iktár 

Iktár (Ikthar), ma Iktar, Ro. 753 (Te-
mes m.) 

Ikthar l. Iktár 

Ikus (FelIkus, OlIkus) 579 (Temes m.) 
Ikusfew l. Ikuspataka 
Ikuspataka (Ikusfew), folyó 579 
Ilba (Iliba) fia János, aranyosi székely 

164, 513 
Iliba l. Ilba 
Ilka l. Jóka 
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Illés 17 
–, borsodi 177 
–, hevesi főesperes 335, 363, 605–606, 

538, 897 
–, Keztenche-i 183, 434 
–, raguzai érsek 56–57, 59–60, 68–69, 

78–80, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353–354, 414–415, 
488, 490–492, 503, 506, 521–522, 
552, 624–625, 630, 642, 743–744, 
779–783, 814, 868, 872–875, 880, 
916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, András fia, Lekche-i 687 
–, Arnold fia Apx.: 129 
–, György fia, devecseri 25, 177 
–, György fia, váti 639 
–, Illés fia, Elye-i 229 
–, Illés fia, Lekche-i 527 
–, János fia, koltai 17 
–, Lőrinc fia, László apja, szakolyi 515 
–, Miklós fia, keresztúri 631 
–, Miklós fia, vatai 174 
–, Vida fia, Margit apja, koltai 223 
–, András és Illés apja, Lekche-i 527, 536 
– fia Balázs, kőrösi szolgabíró 435, 833, 836 
– fia Fülöp, baranyai szolgabíró, 

Gurgws-i 388 
– fia Illés, Elye-i 229 
– fia János Apx.: 110 
– fia László, gacsályi 329 
– fia Mihály, Inokhaza-i 448 
– fia Miklós, révai 573 
– fiai: Demeter és János, pölöskei 177, 831 
– fiai: János és Paganch, keresztúri 631 
Illésháza l. Vata 
Ilmeer l. Ürmény 
Ilmer l. Ürmény 
Ilmic (Ilmulch), ma Ilmitz, Au. 152 

(Sopron m.) 
Ilmitz l. Ilmic 
Ilmulch l. Ilmic 
Ilok l. Újlak 
Ilona 991 
–, gyarmati János leánya Apx.: 110 
–, győrvári János leánya 406 

–, ivánkaházi Lökös leánya 67 
–, kapi Miklós leánya 633 
–, mákfai Pető leánya 508 
–, nadányi János leánya 149 
–, pölöskei Illés felesége 177, 831  
–, szabadi Pál felesége 374 
–, Thwsa-i Endes felesége 809 
–, Tvrtko bosnyák bán és Vuk anyja, 

comitissa 689 
Ilsuafew l. Jolsva 
Ilswafew l. Jolsva 
Illyad 229 (Somogy m.) 
Imbreg l. Imreg 
Imbregh l. Imreg 

Imola 933 (Gömör m.) 
Imre l. Cudar Imre 
–, aracsai 810 
–, búcsúi officialis 247 
–, budai kanonok 52, 357 
–, Crysan-i 945 
–, királyi lovászmester 35, 56–57, 59–60, 

68–69–69, 78–80, 123–125, 129–130, 
155–156, 160, 172, 190–192, 227, 
237, 242–244, 255, 285, 353–354, 
384, 413–415, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 743–744, 779–783, 814, 868, 
872–875, 880, 916, 938–941, 950, 
1000–1001 

–, pálos conversus 642 
–, szőlősi 47 
–, András erdélyi vajda fia 51, 183, 434 
– mester, András fia, nagymihályi 750, 796 
–, András fia, szentandrási 467 
–, Balázs fia, Parlag-i 388 
–, Crise fia 204 
–, Dénes fia, szentpáli 25 
–, Endre fia, Muthna-i 546 
–, György fia 909 
– mester, Imre fia, káldi 16 
–, István fia, meggyesi 25, 177 
–, István fia, pap 120 
– mester, István fia, siklósi 380 
–, János fia Apx.: 35 
–, János fia, kolontári 25, 723 
–, Kereu Pál fia 388 
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–, Krusa fia 76 
–, Péter fia, László apja, nagyfalvi 370 
–, Péter fia, szécsi 341 
–, Renold fia, Pál, László és István apja, 

bakonyai 1, 18 
– mester, Simon fia, kállói, orosi 287, 289, 

701, 709, 717, 849, 869, 949, 962 
–, Tamás fia, eszenyi 135, 347, 425, 574, 

749, 878 
–, Vza fia, tolcsvai, újfalvi 283, 670, 726,  
–, Zadur fia, nagymezői 109 
– fia András 177 
– fia András, nemes jobbágy 177 
– fia Balázs, adi 349 
– fia Dénes 836 
– fia Domokos, bödögei 177 
– fia György, necpáli 235 
– fia Imre, káldi 16 
– fia István, visontai 591 
– fia Jakab 833 
– fia János, Bathya-i 348, 466, 735 
– fia János, vérvölgyi 349 
– fia László, császlóci 575 
– fia László, gyarmati 36 
– fia Lőrinc, Osl nb., kanizsai Apx.: 12, 

25–30 
– fia Mihály 857 
– fia Miklós, konrádfalvi 629 
– fia Miklós, réti 208 
– fia Miklós, vidi 177 
– fia Péter 25 
– fia Péter 96, 102 
– fia Péter, mozsgói 385 
– fia Péter, szikszói 29 
– fiai: László, Pál és István, szentlászlói 954 
Imreg (Imbreg, Imbregh), ma Brehov, 

Sz. 751, 878 (Zemplén m.) 
Imszticsovo l. Misztice 
Inak l. Inok 
Inakad 229 (Somogy m.) 
Inas (dict.) Miklós, Domokos fia, Mátyás 

és Jakab apja, karai 445 
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– fia ....., Teeth-i 238 
– fiai: Jakab és Mihály, alsódevecseri 

jobbágyok 100 
– fiai: István, Frigyes és János, bajor 

hercegek, rajnai palotagrófok, tiroli és 
görzi grófok 703 

– fiai: Mihály és László, bánvőki 556 
– fiai: Miklós és Péter, Darow-i 600 
– fiai: Miklós, Mihály, László, János és 

Jakab, halastói 19, 74 
– fiai: Benedek és Miklós, lippói 388 
– fiai: Mihály, István, Miklós és János, 

maróti 141 
– fiai: Pál, János és László, viski 914 
– fiai: László és István, vitkai 330 
– l. még Stephan 
Istvánd (Istphand, Stephand), ma Le-

senceistvánd 175, 381 (Zala m.) 
Istvánfölde (terra Stephani) 229 (So-

mogy m.) 
Isyp l. Izsép 
Isyph l. Izsép 
Iszkáz (Izkaz) 25 (Veszprém m.) 
Itália 383 
Iuachin l. Joachim 
Iuahonolch l. Ivanóc 
Iuahonouch l. Ivanóc 
Iuan l. Iván 
Iuanka l. Ivánka 
Iuanmonostora l. Ivánmonostora 
Iuanteleke l. Ivántelke 

Iuany l. Iványi 
iuxta Rannya l. Rannyamellék 
Ivachin l. Joachim 
Ivachnolch l. Ivanóc 
Ivan l. Iván 
Iván (Iuan) 995  
– l. Kis Iván 
– (Iwan), berekvölgyi 672 
– (Iwan), Bezdench-i plébános 444 
– (Ivan, Iwan), tolnai szolgabíró, Mory-i 362 
– (Iwan), szentiváni 185 
– (Iuan, Ivan, Iwan, Ywan) mester, 

Egyed fia, László apja, kállói 288, 
324, 686, 709, 869, 949 

– (Iwan), István fia, draskóci 86 
– (Ivan), Olasz János fia, Stoysa, Péter és 

Ivánka apja, bori 632 
– (Iwan), Myrsa fia, Hektor és János apja 151 
– (Iwan) comes, Nelipics fia Apx.: 182 
– (Iwan), Pál fia 357 
– (Iuan) fia András, mindszenti 309 
– (Iuan) fia Bakó, Bartan-i 527 
– (Iwan) fia Balázs, felcsúti 257 
– (Iwan) fia Domokos, Gyuluez-i 14 
– (Iwan) fia János, Artan-i 158 
– (Iuan) fia János, Weres…..d-i 100 
– (Iuan, Ivan, Iwan) fia Miklós, sári 14, 

112, 959, 995 
– (Iwan) fiai: András, János, Antal és 

András 200 
Ivánc (Janich) 99 (Kőrös m.) 
– (Iwanch) 508 (Vas m.) 
Ivánfalva (Iwanfalua) 618 (Valkó m.) 
Ivanka l. Ivánka 
Ivánka (Ivanka, Iuanka), Iván fia, János 

apja, bori 632 
– (Iwancza), János fia, mosóci 421 
– (Ivanka) mester, János fia, mislyei 

prépost, somosi 319, 415 
– (Iuanka, Iwanka) fia Balázs 348, 735 
– (Iwanka) fia János, iszkázi nemes job-

bágy 25 
– (Iwanka) fia Miklós 31 
– (Ivanka) fia Miklós, Balog nb. Apx.: 73 
– (Iwanka) fia Tamás, Muthna-i 421, 546 
Ivanka pri Dunaji l. Iványi 
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Ivánkaháza, ma Jankafalva (Ianca, Ro.) 
67 (Bihar m.) 

Ivánmonostora (Iuanmonostora, Iwan-
monostora, Iwanmonostra) 258  

ivánmonostori apát 258 
Ivanóc (Iuahonolch, Iuahonouch, 

Ivachnolch, Iwahonolch, Iwahunolch, 
Iwanolch), ma Alsószentbenedek 
(Ivanovci, Szl.) 496, 1019 (Vas m.) 

Ivanovci l. Ivanóc 
Ivántelke (Iuanteleke) 184 (Győr m.) 
Ivany l. Iványi 
Iványi (Ivany, Iuany, Iwani, Iwany), 

ma Pozsonyivánka (Ivanka pri 
Dunaji, Sz.) 46, 278 (Pozsony m.) 

Iwachin l. Joachim 
Iwachyn l. Joachim 
Iwahonolch l. Ivanóc 
Iwahun l. Joachim 
Iwahunolch l. Ivanóc 
Iwan l. Iván 
Iwancza l. Ivánka 
Iwanfalua l. Ivánfalva 
Iwani l. Iványi 
Iwanch l. Ivánc 
Iwanka l. Ivánka 
Iwanmonostora l. Ivánmonostora 
Iwanmonostra l. Ivánmonostora 
Iwanolch l. Ivanóc 
Iwany l. Iványi 
Iwche, petrinjai falunagy 476 
Izabella l. Erzsébet 

Izbugya (Zobygya, Zubugya), ma 
Zbudza, Sz. 713, 796 (Ung m.) 

Izkaz l. Iszkáz 
Ižkovce l. Iske 
Izzach fia Benedek, Zyman-i 842 
Izsák fia Miklós 435 
– fiai: János, István, Mihály, György, 

Pál, Gergely és Adorján 864 
Izsép (Iseep, Kisyseph), ma Zsip (Žíp, 

Sz.) 314, 862 (Gömör m.) 
– (Iseph), ma Magyarizsép (Nižný 

Žipov, Sz.) 310 (Zemplén m.) 
– (Isiph, Isyp, Isyph) mester, ruszkai 411, 803 
– (Isyp) fia Dénes, draskóci 86 
– (Isyp) fia Miklós 600 
Izsó (Isow) mester, egri kanonok 729 
Izsópataka (Isowpothaka), patak 546 

 
J 
Jaar l. Jár, Jári 

Jacob Hönigler, pozsonyi polgár 232 
– Leben, pozsonyi polgár 232 
– Reichart, pozsonyi esküdt polgár 232  
– l. még Jakab 
Jacobus de Cesanis 935 
– de Varicassis, királyi lovag, zárai polgár 248 
Jadra l. Zára 
Ják (Gyak, Tyak), ma Jákfa 441, 764, 

Apx.: 94 (Vas m.) 
– (Tyak dict.) Jakab, Jakab fia, jáki 764 
– (Tyak), János fia, jáki 441 
Jakab l. Bogár Jakab 
– l. Cenkes Jakab 
– l. Hrabar Jakab 
– l. Ják Jakab 
– l. Meggyes Jakab 
– l. Nagy Jakab 
– l. Ordas Jakab 
– l. Piros Jakab 
– l. Szabó Jakab 
– l. Szíjgyártó Jakab 
– l. Vörös Jakab 
– 311 
– 366 
–, aradi őrkanonok 753 
–, béldi 403 
–, bogáti 495 
–, brassói bíró 454 
–, brassói esküdt polgár 874 
–, brassói polgár 845, 990 
–, budai kanonok 52, 357 
–, csabi 25 
– mester, csanádi olvasókanonok, scolas-

ticus 612, 619 
–, csőti prépost 1024 
–, drági 871 
–, fajszi 25 
–, izsépi jobbágy 862 
–, kálozi 633 
– mester, nyitrai kanonok, pap 484, 520 
– mester, nyitrai őrkanonok 520 
–, Nyulak szigeti prépost 1024 
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–, pannonhalmi perjel 381, 386 
–, pápai 177 
–, pataki plébános 360 
–, podolini soltész 780 
–, Pold-i 164 
–, pozsonyi káptalan prebendarius kar-

papja 998 
–, szakalyi 376 
–, szepesi káptalan karpapja 4 
– mester, szlavón vikáriusi protho-

notarius és helyettes 469, 811 
–, szomajomi 229 
–, Thusa-i 665 
–, váradi karpap, oltárigazgató 347 
–, vasvári káptalan klerikusa 867 
–, Ambrus fia, condicionarius 417 
–, Andornuk fia 749 
–, András fia, Erzsébet apja, Kouaznya-i 58 
–, András fia, kazsui, kerészi, veskóci 

759, 800, 844 
–, András fia, spalatoi kanonok 766 
–, Apa fia, Nagy Jakab apja, betleni 40, 

332, 560 
–, Apor fia 550 
–, Assa fia, kürti 896 
–, Balase fia, vatai 643, 885 
–, Bekus fia 579 
–, Benedek fia, Muthna-i 546 
–, Cinege Miklós fia 864 
–, Csernel fia, szentjakabi 542 
–, Dénes fia, köcski 978 
–, Dénes fia, kölcsei 126, 512–513 között 
–, Detric fia, szandeci polgár 883 
– mester, Detric fia, nádori protho-

notarius, szepesi várnagy, országbíró, 
szepesi, stefkfalvi 46, 64, 85, 128, 
139, 158, 189, 201, 208, 343–344 kö-
zött, 863, 878, 938–939, 940, Apx.: 
160–161 

– mester, Dobó fia, ruszkai 11–13, 21, 
222, 918  

–, Domokos fia, mozsgói 385 
–, Fülöp fia 66 
–, Fülöp fia, keresztúri 923 
–, Gergely fia, Vadas-i 428, 921 

–, György fia, Chulchtw-i 2 
–, György fia, felnémeti 360 
–, György fia, Kelech-i 62 
–, György fia, szenterzsébeti 256 
– (Jakus), Hannus fia, odorini 924 
–, Imre fia 833 
–, Inas Miklós fia, karai 445 
–, István fia 931 
–, István fia, alsódevecseri jobbágy 100 
–, István fia, betleni 638 
–, István fia, farkasi 177 
–, István fia, halastói 19, 74 
–, István fia, istvánföldi 229 
–, István fia, Miklós apja, litteratus, 

mérei 333, 557, 889 
–, István fia, naprágyi 897 
–, István fia, szeretvai 499, 528, 590, 821  
–, Jakab fia 177 
–, János fia 507 
–, János fia, Chenkez-i 295 
–, János fia, csáfordi 25 
–, János fia, csebi 499 
–, János fia, Chana apja, endrédi 1001 
–, János fia, kolontári 25, 723 
–, János fia, komorói 705, 708, 711, 901, 955 
–, János fia, kökényesi 229 
–, János fia, szalánci 813 
–, János fia, szentkirályi 229, 815 
–, Joachim fia, szentiváni 159, 185 
–, József fia, ládi 229 
–, László fia 28 
–, László fia, bezerédi 508 
–, László fia, Musla-i 363 
–, László fia, nagymihályi 750, 796 
–, Lőrinc fia, Simon apja, lontói 914 
–, Mannus fia 829  
–, Markalf fia, Saray-i 527 
–, Mihály fia, nagymihályi 207 
–, Mihály fia, somogyomi 611 
–, Mikcs fia, Muthna-i 421, 546 
–, Miklós fia, Bud-i 25, 177 
– mester, Miklós fia, gyulai 100 
–, Miklós fia, herényi 438 
–, Miklós fia, németi 913 
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– (Jacob, Jakus) comes, Miklós fia, po-
zsonyi bíró 2, 46, 49, 167–168, 197, 
209, 213, 234, 252, 276, 284, 295, 
386, 456, 474, 967 

–, Miklós fia, récsei Apx.: 110–111 
–, Miklós fia, újlaki 341 
–, Mikó fia, pap, bárcai 961 
–, Pál fia, kishanvai 540 
– mester, Paska fia, Elek apja, zicsi 292, 

576, 902, 936 
–, Péter fia 649 
–, Péter fia 809 
–, Péter fia, besenyői 199 
–, Péter fia, helmeci 762 
–, Péter fia, horhi 128 
–, Péter fia, szamárföldi 321 
– mester, Péter fia, vásárdi 298, 537, 659 
–, Péter fia, zsemberi 221, 280 
–, Pető fia, nagyfalvi 370 
–, Pető fia, Pok-i 177 
–, Pok fia, abonyi 967 
–, Sándor fia 931  
– mester, Sándor fia, cseleni 501 
–, Serefel fia, szentmiklósi Apx.: 175 
–, Simon fia, azari 593 
–, Tamás fia, Elye-i 58 
–, Tamás fia, kolontári 25, 723 
–, Tamás fia, Muthna-i 421, 546 
–, Tamás fia, rápolti 947 
–, Tyma fia, Day-i 62  
–, Vid fia 369 
–, Vörös János fia, Benchench-i 108, 162 
–, Vörös László fia, bezerédi 219 
–, Wanchok fia 729 
–, Zochik fia, officialis, németi 150, 470, 480 
–, Zumor fia, Kysheluen-i 182 
– fia András 177 
– fia András, berétei 231 
– fia Antal, kovácsi 177 
– fia Balázs, litteratus 249 
– fia Bertalan, Zaka-i 527 
– fia Domokos, Kanizka-i 450 
– fia Domokos, pécsi kanonok, pap 884 
– fia Domokos, váradi kanonok és oltár-

káplán 741 

– fia Fábián, anarcsi 48 
– fia György 177 
– fia György, ugali 801, 903 
– fia György, Wytya-i 58 
– fia István, Chernech-i 348, 735, 946 
– fia István, kövesdi 348, 735 
– fia István, ohaji 47 
– fia Ják Jakab, jáki 764 
– fia Jakab 177 
– fia János, abonyi 967 
– fia János, egri kanonok, anarcsi 44 
– fia János, bákai 806 
– fia János, Gerezd-i 861 
– fia János, gyügyei 860 
– fia János, kőrösi vicecomes 435 
– fia János, szentkirályi 229 
– fia László, Boboulnok-i 785 
– fia László, krassói szolgabíró, Cher-

nech-i 512 
– fia László, lónyai 692 
– fia László, szepesi kanonok 371–372 

között 
– fia László, szörcsöki 177 
– fia Lökös, Gresencha-i 72, 107 
– fia Lukács 416 
– fia Mihály, herényi 406 
– fia Mihály, nagylaki 164 
– fia Mihály, szentegyedi 829 
– fia Miklós 25 
– fia Miklós 48 
– fia Miklós, gyulai 100, 989 
– fia Miklós, keceli Apx.: 162 
– fia Miklós, királyi familiáris 523, 685 
– fia Miklós, lónyai 749 
– fia Miklós, sági 532 
– fia Miklós, szentkirályi 191 
– fia Miklós, szörcsöki 25 
– fia Pál, pölöskei 538 
– fia Pál, szepesi éneklőkanonok 4 
– fia Péter 818 
– fia Péter Apx.: 55 
– fia Péter, szentjakabi 747, 768 
– fia Tamás 649 
– fia Taysa, Moroucha-i 469 
– fiai: Miklós és István 1023 
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– fiai: Simon, Gergely, Tamás és Mátyás, 
bánvőki 556 

– fiai: András, Miklós és Péter, bánvőki 1018 
– fiai: Miklós és István, baracskai Apx.: 1–2 
– fiai: Péter és Miklós, bödögei 177 
– fiai: Jordan, István és János, görgői 55 
– fiai: Tamás, György és Péter, 

Kamarcha-i 253 
– fiai: János és Benedek, Nana-i 362 
– fiai: Egyed és János, váti 563 
– l. még Jacob, Jacobus 
Jakcs (Jakch) mester, Tamás fia, György, 

István, László és András apja, királyi 
lovag, kusalyi 238, 358, 533, 552, 877 

Jákfa l. Ják 
Jákó (Jakou), István fia, Miklós, István, 

László, János és Péter apja, szuhai 3, 943 
– (Jakou) fia János, nagymihályi 750, 760 
– (Jakoh) fia Lőrinc, abonyi 967  
– (Jakow) fiai: Péter és László, lubellai 147 
Jákóberke (Jakouberky), berek 859 
Jakoh l. Jákó 
Jakou l. Jákó 
Jakouberky l. Jákóberke 
Jakow l. Jákó 
Jaksa, Vubinus fia, zágrábmezői nemes 

várjobbágy 160 
Jakteleke l. Jáktelke 
Jáktelke (Jakteleke, Tyakteleke) 184, 

812 (Vas m.) 
Jakus l. Jakab 
Jalseuch l. Jalsouch 
Jalsouch (Jalseuch) 185 (Kőrös m.) 
Jamník l. Jemnik 
Janich l. Ivánc 
Jánk (Jank), ma Jánkmajtis Apx.: 168–

170 (Szatmár m.) 
Jankafalva l. Ivánkaháza 
Jánkmajtis l. Jánk 
János l. Acsai János 
– l. Bajnok János 
– l. Balog János 
– l. Bátor János 
– l. Becs János 
– l. Bench János 
– l. Berzéte János 
– l. Besenyő János 

– l. Bogár János 
– l. Bothus János 
– l. Cibol János 
– l. Cudar János 
– l. Csala János 
– l. Csúz János 
– l. Dorman János 
– l. Druget János 
– l. Éles János 
– l. Farkas János 
– l. Fekete János 
– l. Garai János 
– l. Göndör János 
– l. Gubás János 
– l. Kakas János 
– l. Kántor János 
– l. Keruhtew János 
– l. Kovács János 
– l. Kun János 
– l. Lengyel János 
– l. Lépes János 
– l. Leuches János 
– l. Ludas János 
– l. Nagy János 
– l. Nyilas János 
– l. Obus János 
– l. Olasz János 
– l. Ordas János 
– l. Őr János 
– l. Ördög János 
– l. Ravasz János 
– l. Schospurger János 
– l. Streuz János 
– l. Sulyok János 
– l. Szeles János 
– l. Tollas János 
– l. Tót János 
– l. Túz János 
– l. Tyma-i János 
– l. Vesszős János 
– l. Vörös János 
– 311 
– 444 
–, adi 341 
–, almási 611 
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–, apagyi 495 
–, aradi őrkanonok, Hobry-i 753 
–, atraki jobbágy 537 
–, bádoki 830, 899, 932 
–, bákai 34, 48, 97  
–, Balay-i 375 
– mester, berzencei 229 
– mester, bodrogi főesperes 517 
–, borsodi főesperes, egri püspöki vikárius 

287–289, 335, 363, 371, 605–606, 
638, 897 

–, brixeni és gurki püspök, osztrák hercegi 
kancellár 170 

–, budai káptalan prebendarius karpapja 
428, 921 

–, derzsvadai 690 
–, Desterith-i 564 
–, erdélyi káptalan papja 930 
–, erdélyi prépost, királyi speciális káp-

lán 274, 403, 454, 930 
–, famulus 977 
–, fehérvári káptalan papja 739, 742, 762, 770 
–, ferences minister 1023 
– mester, győri kanonok 467 
–, Haab-i 211–212 
–, Gyurkefolua-i 246, 351 
–, jobbágy 158 
–, jobbágy 659 
–, jolsvai 854 
–, kalocsai éneklőkanonok 517 
–, karcsai 369 
–, klerikus 970–972 
–, knini és gurki püspök 56–57, 59–60, 

68–69, 78–80, 123–125, 129–130, 
155–156, 160, 170, 172, 190–192, 
227, 237, 285, 353–354, 413–414, 
488, 491, 503, 506, 552, 624–625, 
630, 743–744 

–, Kohan-i 229 
–, kolcsvai 189, 208, 940 
–, kolozsmonostori konvent papja 164, 

671, 792, 838 
–, kürti 241 
–, lampertszászai plébános, királynéi 

káplán 752, 857–859 

–, leleszi konvent klerikusa, pap 643, 
658, 869, 857–859 

–, leleszi őrszerzetes 206–207, 996 
–, litteratus 62, 427 
–, litteratus 326 
–, litteratus 348 
–, malomsoki jobbágy 217, 350 
–, morva őrgróf, IV. Károly császár fivére 

93–94, 117, 423–424, 674, 737 
–, nábrádi 952 
–, nagyszombati polgár, hamincadszedő 139 
–, nyitrai káptalan karpapja 139 
– mester, nyitrai olvasókanonok 182, 520 
–, officialis 644 
–, orvietoi püspök, pápai vikárius 402 
–, pálos rendi conversus 125 
–, panyolai 180 
–, XXII., pápa 299–300 
–, pécsváradi éneklőszerzetes 256 
–, pozsonyi esküdt polgár 278 
–, pozsonyi őrkanonok 209 
–, római penitenciarius, esztergomi 402 
–, sági prépost 3, 211–212, 632, 694, 

914, 943 
–, sólyi 177 
–, somogyi konvent klerikusa, pap 889, 903 
–, szerdahelyi pap 967 
– mester, szepesi káptalan klerikusa 915 
–, szepesi őrkanonok 371–372 között 
–, széplaki apát 64, 505 
–, szkalkai apát 564 
–, Tabach-i 177 
–, tolnai szolgabíró, Solyagh-i 362 
–, tornai 572, 616 
–, turóci perjel 1024 
–, újlaki 71 
–, váci püspök (electus), egri prépost, 

királyi követ 56–57, 59–60, 68–69, 
78–80, 101, 119–125, 129–130, 134, 
139, 142–143, 155–156, 160, 172, 
190–192, 227, 237, 242–244, 255, 
285, 353–354, 413–415, 488, 490–
492, 503, 506, 521–522, 552, 624–
625, 630, 640, 642, 675, 743–744, 
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779–783, 814, 868, 872–875, 880, 
916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, valkóci 896 
–, váradelőhegyi prépost 533 
–, varbóci 848 
–, vásárhelyi 177 
– mester, vasvári kanonok 9, 20, 53, 467 
–, vasvári káptalan klerikusa 467 
– mester, veszprémi dékán 801, 995 
–, veszprémi őrkanonok 196 
– mester, veszprémi prépost, pécsi olvasó-

kanonok 618  
–, veszprémi püspök (electus) 364, 483, 1008 
–, vatai 62 
–, zágrábi kanonok, Lichtenwald-i 530 
–, zalai 211 
–, zenggi, veglai, modrusi, gecskei és 

vinodoli comes 756 
–, Ábrahám fia 21 
–, Adaas Pető fia Apx.: 100 
–, Aladár fia, egresi Apx.: 43 
–, Albert fia 95 
– mester, Amadé nádor fia, Aba nb. 64, 803 
–, Andornuk fia, rojcsai Apx.: 75 
–, András fia 978 
–, András fia, Tamás, Miklós, János és 

Pál apja, ajkai 35, 379, 384, 539 
–, András fia, gécsei 917 
–, András fia, herendi nemes jobbágy 25 
–, András fia, otrokócsi 848 
–, Ányos fia 205 
–, Ányos fia, dédácsi 236 
–, Ányos fia, hidegkúti 25, 205 
–, Ányos fia, Hubey-i 177 
–, Ányos fia, szörcsöki 25 
–, Apa fia, Gergely és Apa apja, betleni 

40, 332, 560 
–, Apor fia, István, Miklós, Demeter és 

Péter apja, ozsdolai 931 
– mester, Apród Miklós fia, küküllői 

főesperes, aradi olvasókanonok, kirá-
lyi speciális káplán, esztergomi érseki 
vikárius, tótsolymosi 50, 70, 106, 
Apx.: 9 

–, Árva Miklós fia, babindáli 633 

– mester, Bagonya fia, beregi vicecomes 
247, 686, 692, 752, 857–859, 925, 966  

–, Bala fia, szentmihályi 26 
–, Balázs fia, abonyi 967 
–, Balázs fia, komlósi 808, 898 
–, Balázs fia, Kyskemyn-i 668 
–, Balázs fia, tejfalvi 585 
–, Balázs fia, varsolci 847 
–, Bálint fia, nagyfalvi 980 
–, Bana fia, Lőrinc apja, váti 563 
–, Bartal fia, abonyi 967 
–, Beke fia 978 
– mester, Beke fia, esztergomi kanonok 139  
–, Beke fia, Peterd-i 1 
–, Beke fia, szalóki 25 
–, Beke fia, szebenyei 698 
–, Bekew fia, vidi 25 
–, Bench fia, jókai 114 
–, Benedek fia, feledi 118 
–, Benedek fia, kápolnai 997 
–, Bereck fia, László és György apja, 

bátori 144, 210, 312, 341, 502, 975 
– comes, Bertalan veglai comes fia Apx.: 74  
– mester, Besenyő Mihály fia, Nezd-i 485 
– mester, Betlen fia 753 
–, Biri Tamás fia, biri 529 
–, Bodor fia, kovácsi jobbágy 28 
–, Borsod fia, szenterzsébeti 25, 492 
–, Bosou fia 984 
–, Bothus János fia 829 
–, Bökény fia, kovácsi 177 
–, Buda fia, geregyei 186 
–, Chanko fia, karcsai 197 
–, Chenkez fia, pozsonyi polgár 474 
–, Cheze fia, felcsúti 257 
–, Christian fia, keresztyénszigeti, enyedi 

671, 930 
–, Chwuen fia, őri 762 
–, Chyba fia, abonyi 967 
–, Craz fia, Muthna-i 421, 546 
–, Cristol fia, György és Andich apja, 

Coruscamellek-i 836  
–, Csapó fia, csapóházi 969 
– comes, Cseh Péter fia, disznódi 83  
–, Csirke István fia, pólyi 64 
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–, Csoma fia, Ilona apja, győrvári 406 
–, Csuka fia, karmacsi 603 
–, Dak fia, Domokos és Demeter apja, 

Vadas-i 428, 921 
–, Debk fia, officialis 229 
–, Demeter fia 317 
–, Demeter fia 471 
–, Demeter fia, kállói 949 
–, Demeter fia, Muthna-i 546 
–, Dénes fia, Isobor-i 631 
–, Dénes fia, kaszai 484 
–, Dénes fia, kölcsei 126, 512–513 között 
–, Dénes fia, szapi 62 
–, Detric fia, hanyi 25 
–, Dezső fia 842 
–, Dezső fia, szebenyei 698 
–, Domokos fia 311 
–, Domokos fia 445 
–, Domokos macsói bán fia, Ferenc apja 

Apx.: 165 
–, Domokos fia, alásonyi 25, 177 
–, Domokos fia, bánki 717 
–, Domokos fia, berencsi 48, 329, 813 
–, Domokos fia, csicseri 7, 275, 878 
–, Domokos fia, gércei 467 
–, Domokos fia, Kuche-i 49 
–, Domokos fia, kusalyi 358 
–, Domokos fia, naprágyi 848, 897 
–, Domokos fia, szalóki 359 
–, Domokos fia, vezsenyi 488 
–, Domokos fia, kolozsi szolgabíró, zsuki 

84, 333, 557 
– mester, Doroszló fia, rumi 28 
– mester, Druget Miklós országbíró fia, 

Miklós apja, comes, gerényi 11–13, 
21, 150, 206, 222, 340, 613, 656, 739, 
761–762, 827 

–, Dusan fia 811 
–, Egyed fia 435 
–, Elege Pál fia 527 
–, Endre fia 25 
–, Ernye fia 47 
–, Fancs fia, László apja, berényi 950 
– mester, Filpe fia, kórógyi, Zuglak-i 

353, 373 

–, Finta fia, konrádfalvi 629 
–, Fodo fia, ardói falunagy 887 
–, Fodor Miklós fia, csabi 633 
–, Fülöp fia, csarnavodai 941 
–, Fülöp fia, Endre apja 811 
–, Fülöp fia, palugyai 865 
–, Gáborján fia, gáborjánfalvi 348, 735 
– mester, Gegus fia, betleni, almakeréki 

5, 40, 332, 560 
–, Gergely fia 879 
–, Gergely fia, Chernech-i 588 
–, Gergely fia, herendi 388 
–, Gergely fia, kemléki várjobbágy Apx.: 124 
–, Gergely fia, keresztúri 631 
–, Gergely fia, krassói szolgabíró 512 
–, Gergely fia, mokcsai 763 
–, Gergely fia, récsényi 346 
–, Gergely fia, Ruenicha-i 159 
– mester, Gilét fia, Péter és Pál apja 79, 

158, 331, 527 
–, Göndör János fia 723 
–, Görgényi Péter fia, abafájai 41, 419 
–, György fia 200 
–, György fia 229 
–, György fia 420 
–, György fia 527 
–, György fia 833 
–, György fia, görgői 50, 70 
–, György fia, németi 175 
–, György fia, Pereche-i 760 
–, György fia, Pál, Ivánka, Péter, László, 

János és István apja, somosi 60, 319, 
415, 872, 964 

–, György fia, tövisi 772, 920 
–, György fia, váti 563, 639 
–, György fia, Miklós, János és András 

apja, Zlawotynch-i 582 
–, György fia, zsarolyáni 934 
–, Gyula fia, András apja, hangonyi 562, 740 
–, Gyula fia, Muthna-i 546 
–, Gyurk fia, keresztúri 631 
–, Hedric fia, Hedric és Péter apja, 

hedrehelyi 229 
–, Hench fia, Pál apja, harangozói hospes 991 
–, Henrik fia, kovácsi 316 
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– mester, Henrik fia, Péter, Henrik és 
Miklós apja, tamási 855, 1008 

–, Hont fia, Farkas és László apja, 
szkárosi 287–289 

–, Ilba fia, aranyosi székely 164, 513 
–, Illés fia Apx.: 110 
–, Illés fia, Miklós apja, keresztúri 631 
–, Illés fia, pölöskei 177, 831 
–, Imre fia, Bathya-i 348, 466, 735 
–, Imre fia, vérvölgyi 349 
–, Inok fia, dobokai szolgabíró 297, 636–

637, 829 
– mester, Inota fia, Miklós apja, bagotai 380 
–, István fia 227 
–, István fia 519 
–, István fia, Babarete-i 4 
–, István fia, bajor herceg, rajnai palota-

gróf, tiroli és görzi gróf 703 
–, István fia, bátorkői várnagy 428, 921 
–, István fia, bucsányi 139 
–, István fia, csöglei 177 
–, István fia, dereskei 177 
–, István fia, halastói 19, 74 
–, István fia, kisjánosi 697 
–, István fia, lazonyi 7 
– mester, István fia, maróti 141 
–, István fia, mérei 889 
–, István fia, fehérvári kanonok, nórápi 640 
– mester, István fia, soproni vicecomes, 

perényi 500, 779 
–, István fia, Samut-i 2 
–, István fia, szomajomi 229, 889 
–, István fia, szörcsöki 177 
–, István fia, tarnói 421, 856 
–, István fia, ukki 25 
–, István fia, viski 914 
–, István fia, visnyói 518 
–, István fia, ürményi 346 
–, Iván fia 200 
–, Iván fia, András apja 151 
–, Iván fia, Artan-i 158 
–, Iván fia, Weres…d-i 100 
–, Ivánka fia, bori 632 
–, Ivánka fia, iszkázi nemes jobbágy 25 
–, Izsák fia 864 

–, Jakab fia, abonyi 967 
–, Jakab fia, egri kanonok, anarcsi 44 
–, Jakab fia, Gerezd-i 861 
–, Jakab fia, görgői 55 
–, Jakab fia, gyügyei 860 
– mester, Jakab fia, kőrösi vicecomes 435  
–, Jakab fia, Nana-i 362 
–, Jakab fia, Jakab apja, szentkirályi 229, 815 
–, Jakab fia, váti 563 
–, Jákó fia, Gergely apja, nagymihályi 

750, 760 
–, Jákó fia, szuhai 3, 943 
– mester, János fia 8 
–, János fia 1016 
– mester, János fia, Dénes és Imre apja 

Apx.: 35 
–, János fia, ajkai 35, 379, 384  
– mester, János fia, asszonyi 467–468, 683 
–, János fia, bákai 806 
–, János fia, borfői Apx.: 164 
–, János fia, Gergury-i 527 
–, János fia, gombási 235 
– mester, János fia, hosszúbácsi 331, 

465, 471, 754, 746–747 
–, János fia, izsépi 310 
– mester, János fia, jáki 441, Apx.: 94  
–, János fia, koltai 17, 846 
–, János fia, Mykla-i 369 
–, János fia, péci 673 
–, János fia, ruszkai 21 
–, János fia, salamoni 25, 177 
– mester, János fia, somosi 60, 319, 415, 872 
– comes, János fia, zenggi Apx.: 51  
–, János fia, Zlawotynch-i 582 
–, Jeszenői Péter fia, Aba nb., széplaki 

64, 505 
–, Jwnk fia, János és Pál apja Apx.: 35 
–, Kakas fia, László apja, kazai 81 
–, Kantha fia 294 
–, Kis Péter fia, bánkvatai 295 
–, Konchman fia, lőcsei polgár 208 
–, Kont fia, szapi 2, 197  
–, Koschal fia 36 
–, Kozma fia 381 
–, Kozma fia, kökényesi 158 
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–, László fia 206, 613 
–, László fia 729 
–, László fia, bodrogi szolgabíró, bajai 

527, 687 
– mester, László fia, császlóci 11–13, 21, 

133, 222, 340, 528, 575, 590, 656, 
666, 692, 713, 775, 821, 966, 994 

– mester, László fia, Elye-i 889 
–, László fia, füssi 37, 327 
– mester, László fia, káldi 16 
–, László fia, kövesdi 177 
–, László fia, Miklós apja, márki 857 
–, László fia, méhkeréki 790 
–, László fia, Muthna-i 421, 546 
–, László fia, Benedek apja, nádasdi 850, 1019 
–, László fia, officialis 84 
–, László fia, omori 106 
–, László fia, palágyi 693 
–, László fia, patai 363, 817 
–, László fia, putnoki 540 
– mester, László fia, szeri 273, 420, 426, 

837, 882 
–, László fia, tárkányi 425, 878 
–, László fia, Domokos apja, várdai 901, 955 
–, Lökös fia, horváti 203 
–, Lökös fia, karmacsi 978 
–, Lőrinc fia Apx.: 102 
–, Lőrinc fia, Chygeth-i 158 
–, Lőrinc fia, devecseri 25 
–, Lőrinc fia, Gezty-i 527 
– mester, Lőrinc fia, Osl nb., kanizsai, 

csornai 123, 196, 250, 437, 603, 738, 
822, 978, Apx.: 12, 25–30 

–, Lőrinc fia, István, Lőrinc és László 
apja, kázméri 42 

– mester, Lőrinc fia, ládi 359  
–, Lőrinc fia, Miklós, Baldun és Gyula 

apja, Ratholth-i 999 
–, Lukács fia, nemes jobbágy 177 
–, Lukács fia, Tamás apja 159 
–, Machunka fia 753 
–, Makó fia, szentesi 480, 762 
–, Marhard fia 97 
–, Márk fia, bánvőki 556 
–, Márk fia, karcsai 139, 396 

–, Márton fia, Anna és Margit apja, 
brogyáni 778 

–, Márton fia, Bun-i 381 
–, Márton fia, titeli kanonok, Chicha-i 676 
– mester, Márton fia, szentmártoni 8, 651 
–, Máté fia, edvei 467 
–, Máté fia, Komyan-i kenéz 582 
–, Mátyás fia, szentgyörgyi Apx.: 4, 13  
–, Medve fia 587a, 706 
–, Mihály fia 735 
–, Mihály fia Apx.: 176 
–, Mihály fia, ácsi 733 
–, Mihály fia, Berellew-i 177 
–, Mihály fia, egervári 186 
–, Mihály fia, enyedi 671, 930 
–, Mihály fia, fehérvári kanonok, káplán, 

pap 440, 525 
– mester, Mihály fia, hahóti 277, 957 
–, Mihály fia, hajszentlőrinci és egri pré-

post, bácsi 569–570 
–, Mihály fia, középnémeti 360 
–, Mihály fia, maróti 141 
–, Mihály fia, palásti 221 
–, Mihály fia, Tuul-i 733 
–, Mihály fia, virágosberki 560 
–, Mike fia, Cholta-i 25 
–, Mike fia, Mike apja, pribóci 983 
–, Miklós fia 25 
–, Miklós fia 53 
–, Miklós fia 311 
–, Miklós fia 381 
–, Miklós fia 537 
–, Miklós fia 638 
–, Miklós fia 641 
–, Miklós fia 745 
– mester, Miklós fia 830 
–, Miklós fia, abonyi 967 
– mester, Miklós fia, bacskai 89, 836  
–, Miklós fia, Antal és Kelemen apja, 

bárcai 662, 960–961 
–, Miklós fia, bégányi 453 
–, Miklós fia, beregi vicecomes 135 
–, Miklós fia, bökényi 587a, 934 
–, Miklós fia, csermendi 136–137 
–, Miklós fia, csortói 615 
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–, Miklós fia, csázmai kanonok, Dumbol-i 352 
–, Miklós fia, démi 25 
–, Miklós fia, Doba-i 349 
– mester, Miklós fia, dobokai 276 
–, Miklós fia, födémesi 943 
– mester, Miklós fia, gyulai 100 
–, Miklós fia, pap, herényi 438 
–, Miklós fia, káli 153 
–, Miklós fia, karcsai 294 
–, Miklós fia, kázmérfalvi 405 
–, Miklós fia, kecseti 830 
–, Miklós fia, kékkői 1000 
–, Miklós fia, keresztúri 631 
– mester, Miklós nádor fia, királyi tár-

nokmester, veszprémi és zalai comes 
21, 49, 56–57, 59–60, 68–69, 78–80, 
106, 123–125, 129–130, 139, 155–
156, 158, 160, 166, 172, 183, 190–
192, 209, 227, 237, 242–244, 255, 
285, 353–354, 413–415, 434, 488, 
490–492, 503, 506, 514, 519, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 675, 
723, 743–744, 779–783, 814, 842, 
868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001, 1008 

–, Miklós fia, konrádfalvi 629 
–, Miklós fia, Kysdobisan-i 945 
–, Miklós fia, latkóci 146, 187 
– mester, Miklós [horvát és szlavón] bán 

fia, lendvai 229, 309, 542, 576, 627, 
815, 823–824, 944  

–, Miklós fia, szabolcsi várjobbágy, me-
gyeri 706, 716 

–, Miklós fia, miskei 25 
–, Miklós fia, mogyorósi 320 
–, Miklós fia, mokcsai 416 
–, Miklós fia, munkácsi alvárnagy 347 
–, Miklós fia, Ilona apja, nadányi 149 
– mester, Miklós fia, örsi 184 
–, Miklós fia, Poton-i 308 
–, Miklós fia, salamoni 9, 20, 912 
–, Miklós fia, szamosfalvi 333, 541, 557, 829 
–, Miklós fia, szentmiklósi 657 
–, Miklós fia, szomordoki 333, 557 
–, Miklós fia, szuhai 3 

–, Miklós fia, László apja, szügyi Apx.: 157 
–, Miklós fia, tamási 855 
–, Miklós fia, telegdi 816 
–, Miklós fia, Tornoch-i 229 
–, Miklós fia, vatai 174 
–, Miklós fia, vezekényi 241 
–, Miklós fia, zsarolyáni 974 
–, Miklós fia, zsegnyei 262 
–, Mikó fia, szarvadi 375 
–, Miske fia, miskei 25 
–, Mojs fia, rudinai 43 
–, Móric fia 188 
–, Móric fia, telekesi 88, 228 
–, Nagy Domokos fia, pásztói 855 
–, Nagy Péter fia, teszéri 212 
–, Olivér fia, somogyi comes 21 
–, Osl fia, János apja, asszonyi 8, 467–

468, 683 
–, Pál fia, László apja 69  
–, Pál fia 246 
–, Pál fia 331 
–, Pál fia, abonyi 967 
–, Pál fia, bánvőki 556 
–, Pál fia, bödögei 177 
–, Pál fia, butkai 394, 429, 890 
–, Pál fia, Chukma-i 388 
–, Pál fia, gécsei 917 
–, Pál fia, hanyi 25 
–, Pál fia, Erzsébet, Anna és Margit apja, 

idai 29 
–, Pál fia, kéri 772, 920 
–, Pál fia, Káloz apja, kutasi 538 
–, Pál fia, marcellházi 339 
–, Pál fia, martonfalvi 1003 
–, Pál fia, mihályi 42 
–, Pál fia, Miklós apja, miskei 308 
–, Pál fia, naprágyi 897 
–, Pál fia, szabolcsi várjobbágy, megyeri, 

rádi 706, 716 
–, Pál fia, szalki 428, 921 
–, Pál fia, szenterzsébeti 928 
–, Pál fia, Tamás apja, szentesi 371 
–, Pál fia, tarjáni 236 
–, Pech fia 499 
–, Péter fia 72 
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–, Péter fia 96, 102 
–, Péter fia 177 
–, Péter fia 795 
–, Péter fia 837 
–, Péter fia 857 
–, Péter fia Apx.: 95–96 
–, Péter fia, abonyi 967 
–, Péter fia, András apja, megyeri 706 
–, Péter fia, battyáni 460 
–, Péter fia, Bukri-i 369 
–, Péter fia, Coruscamellek-i 836 
– mester, Péter fia, Danauych-i 982 
–, Péter fia, Doba-i 349 
–, Péter fia, Dombo-i 71 
–, Péter fia, Endus-i 229 
–, Péter fia, Gersencha-i 621 
–, Péter fia, gombai 343 
–, Péter fia, honti szolgabíró, terényi 36 
–, Péter fia, kazsui, kerészi, veskóci 800, 844 
–, Péter fia, Muthna-i 421, 546 
–, Péter fia, Máté, Vince, Antal, Tamás 

és Péter apja, nagyfalvi 370 
–, Péter fia, nagyszombati polgár, Gradu-i 139 
– mester, Péter fia, németi 614 
–, Péter fia, okolicsnói 630 
–, Péter fia, pozsonyi polgár, vereknyei 587 
– mester, Péter fia, pozsonyi vicecomes 474 
–, Péter fia, somosi 415 
– mester, Péter fia, szentgyörgyi 46, 124, 

413, 474, 545, 643, 885, Apx.: 82–83 
–, Péter fia, terebesi alvárnagy 240  
–, Péter fia, tornaljai 848 
–, Péter fia, vásárdi 166 
–, Peterke fia 388 
–, Peterke fia, abonyi 967 
– mester, Pető fia, létai és bálványosi 

várnagy, derencsényi 502, 560, 999 
–, Pető fia, noszlopi 177 
–, Pető fia, petri 89 
– mester, Petőcs fia, István apja 371–372 

között  
–, Petőcs fia, Bertalan és Jakab apja, 

szalánci 813 
–, Pongrác fia, szentmiklósi Apx.: 175 
–, Ratolth fia, Kysdobisan-i 749, 945 

–, Salamon fia, henyei 153 
– mester, Salamon fia, salamonvári 246, 351  
–, Sámuel fia, Kechenye-i 183, 434 
– mester, Sándor fia, cseleni 501, Apx.: 

120, 178 
– mester, Sándor fia, liptói vicecomes 865 
–, Sebe fia 467 
– mester, Sebes fia, bazini 61, 114, 139, 

545, 643, Apx.: 82–85, 109 
–, Sebestyén fia, németi 614 
–, Sebők fia, szenci officialis 734 
–, Simon fia, felcsúti 257 
–, Simon fia, Galuch-i 416 
–, Simon fia, jobbágy 832 
–, Simon fia, szentszalvátori 348, 735, 946 
–, Sós Péter fia, sóvári 286, 316 
– comes, Szentgáli Péter fia, pécsi polgár 

256, 561 
– mester, Szigfrid fia, notarius, 

Sibolsdor-i 561 
– mester, Szobonya fia 567, 586, 1001  
–, Szőke Pál fia 388 
– mester, Tamás fia 527  
–, Tamás fia 926 
–, Tamás fia, bárcai 961 
–, Tamás fia, László apja, becsei 177 
–, Tamás fia, doborgazi 1018 
–, Tamás fia, László apja, eszenyi 275, 

425, 574, 878 
–, Tamás fia, hetesi 229 
–, Tamás fia, Jutas-i 25 
– mester, Tamás fia, királyi ajtónálló-

mester, győri comes 56–57, 59–60, 
68–69, 78–80, 123–125, 129–130, 
155–156, 160, 172, 190–192, 227, 
237, 242–244, 255, 285, 350, 353–
354, 413–415, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 743–744, 779–783, 814, 868, 
872–875, 880, 916, 938–941, 950, 
1000–1001, Apx.: 46–49  

–, Tamás fia, Jakab apja, komorói 705 
–, Tamás fia, lőrintei 25 
–, Tamás fia, szolnoki 710 
–, Tamás fia, Thurek-i 947 
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–, Tamás fia, vasvári 587a, 706 
–, Tamás fia, veszprémi 25 
–, Tamás fia, zsarolyáni 934 
–, Thekes fia, jolsvai 848 
–, Tót Péter fia 388 
– mester, Treutul Miklós fia 265  
–, Túz Pető fia, pálóci 11–13, 21, 34, 

222, 729, 750 
–, Tyuard fia, méhkeréki jobbágy 790 
–, Valter fia, lőcsei polgár 85, 189, 208 
–, Vecse Miklós fia, putnoki 314, 724 
–, Vörös Ábrahám fia, cseklészi 166 
–, Vörös László fia, viszlói 158 
–, László és András apja, azari 593, 613  
–, Biri Tamás apja, biri 287–289 
–, Ilona és Margit apja, gyarmati Apx.: 110 
–, Demeter és Barnabás apja, hosszúme-

zei 30, 316, 319, 843 
–, Demeter, Jakab és Imre apja, kolontári 

25, 723 
–, János, Illés és György apja, koltai 17, 846 
–, Péter és László apja, péterfalvi 610, 671 
–, László és Miklós apja, rozgonyi 30, 

316, Apx.: 16, 22 
–, Domokos és Miklós apja, várdai 127, 

181, 475, 711–712 
–, Amadé, Lothard, Miklós és István apja, 

várkonyi 62, 217, 336, 350, 396, 427 
–, Pál kamarcai főesperes frater-e 224–225 
–, Szerecsen Jakab frater-e 78 
– fia András 25 
– fia András 471 
– fia András, falunagy 611 
– fia Barnabás, ónoki 448, 473, 899, 932 
– fia Benedek, Luduegfalua-i jobbágy 323 
– fia Benedek, nádasdi 496 
– fia Domokos, mozsgói 385 
– fia Domokos, ózdi 680 
– fia Domokos, Warangh-i 959 
– fia Egyed 690 
– fia Fülöp, hrabovei 599 
– fia Gál 315 
– fia Gergely, Arland nb. 130 
– fia György, csúni 556 
– fia György, Garan-i 832 

– fia György, góri 49 
– fia György, gutori 197, 209, 667 
– fia György, officialis 643 
– fia György, szakolyi 180 
– fia Gyuke, csabi 25 
– fia Hoppe 879 
– fia István, kázméri 467 
– fia István, necpáli 235, 558 
– fia Ivánka, mosóci 421 
– fia Jakab 507 
– fia Jakab, csáfordi 25 
– fia Jakab, csebi 499 
– fia Jakab, endrédi 1001 
– fia Jakab, komorói 708, 711, 901, 955 
– fia Jakab, kökényesi 229 
– fia János 1016 
– fia János, borfői Apx.: 164 
– fia János, Gergury-i 527 
– fia János, gombási 235 
– fia János, hosszúbácsi 465, 471 
– fia János, jáki 441, Apx.: 94 
– fia János, Mykla-i 369 
– fia János, péci 673 
– fia János, salamoni 25, 177 
– fia Jeszenői Péter, jeszenői várnagy, 

Aba nb., széplaki 64, 505 
– fia Kele 388 
– fia Kozma, szentgyörgyi Apx.: 4, 13 
– fia László 236 
– fia László 519 
– fia László Apx.: 5 
– fia László, bátori 770 
– fia László, endrédi 229 
– fia László, karcsai 396, 967 
– fia László, kazai 118 
– fia László, pelejtei 751 
– fia László, tolcsvai 670 
– fia László, vajai 819, 974 
– fia Lőrinc, devecseri 25, 177 
– fia Lukács, felcsúti 257 
– fia Márton, pakodi 202, 953 
– fia Mihály 318 
– fia Mihály, abonyi 967 
– fia Mihály, Berellew-i 25 
– fia Mihály, maráci 850, 867 
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– fia Mihály, szügyi 145 
– fia Miklós 25 
– fia Miklós 109 
– fia Miklós 240 
– fia Miklós, apáti 953 
– fia Miklós, aracsai 603 
– fia Miklós, Berellew-i 25 
– fia Miklós, berzevicei 680 
– fia Miklós, bödögei 177 
– fia Miklós, csöglei 177 
– fia Miklós, dobosi 25 
– fia Miklós, esztergomi kanonok, lőcsei 598 
– fia Miklós, gyarmati 372 
– fia Miklós, kisfaludi 770 
– fia Miklós, mindszenti 309 
– fia Miklós, oroszi 177 
– fia Miklós, szarvasi 459 
– fia Pál 177 
– fia Pál 210 
– fia Pál, baranyai szolgabíró, Zeme-

falua-i 373 
– fia Pál, korpádi 229 
– fia Pál, nádasdi 177 
– fia Péter 228 
– fia Péter 816 
– fia Péter, abaházi 574, 761, 878 
– fia Péter, abonyi 967 
– fia Péter, Bay-i 536 
– fia Péter, Ezpete-i 229 
– fia Péter, gönyüi 446 
– fia Péter, Gyolch-i 229 
– fia Péter, iszkázi 25 
– fia Péter, kátai 311 
– fia Péter, Kepetheleky-i 732 
– fia Péter, nemes jobbágy 25 
– fia Péter, noszlopi 25 
– fia Péter, péterfalvi 930 
– fia Péter, Sehter-i 229 
– fia Péter, terenyei 855 
– (Janus) fia Péter, vásárdi 166 
– fia Péter, Zyman-i 177 
– fia Ponya 388 
– fia Renold, Palyna-i 388 
– fia Simon 28 
– fia Simon 314–315, 326, 818 

– fia Tamás 25 
– fia Tamás, ajkai 25 
– fia Tamás, bárcai 961 
– fia Tamás, mikolai 949, 952 
– fia Torma András, Zlauotynch-i 592 
– fia Vince, nagyfalvi 495 
– fiai 153 
– fiai: Jakab, András és Lőrinc, Chenkez-i 295 
– fiai: Tamás és István, fiadi 963 
– fiai: János és Miklós, hosszúbácsi 331, 

746–747, 754 
– fiai: Miklós és János, izsépi 310 
– fiai: Ják és Péter, jáki 441 
– fiai: Simon és Beke, kazsui, kerészi, 

veskóci 800, 844 
– fiai: István és Pál, kishanvai 540 
– fiai: András és Balázs, szabolcsi vár-

jobbágyok, megyeri 716 
– fiai: László, Mihály és Benedek, méh-

keréki 790 
– fiai: Domokos, Péter és Pál, mihályi 42 
– fiai: Gergely és István, naprágyi 897 
– comes fiai: Barnabás és István, ónoki 830 
– fiai: István, Miklós és János, ruszkai 21 
– fiai: László és Tamás, szentpéteri 442 
– fiai: István és Mihály, szeri 553 
– comes fiai: István és János, zenggi 

Apx.: 51 
– fiai: Mihály és Miklós, zsombori 871 
– l. még Jans, Johannes 

Jánosd (Janusd, Janusdy) 739, 742, 762  
Jánoshida (Janushyda), híd 421 
Janosi l. Jánosi 

Jánosi (Janosy, Janossy), ma Makkos-
jánosi (Janosi, Ukr.) 858 (Bereg m.) 

– (Juanusy) 527 (Bodrog m.) 
– (Janusy), ma Kántorjánosi 690 (Szat-

már m.) 
Janossy l. Jánosi 
Janosy l. Jánosi 
Jans Ammelreich, hainburgi polgár 232 
– der Poll, pozsonyi polgár 232 
– Pogner, pozsonyi polgár 234 
Januensis l. Genova 
Janus l. János 
Janusd l. Jánosd 
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Janusdy l. Jánosd 
Janushyda l. Jánoshida 
Janusy l. Jánosi 
Jár (Jaar) 25 (Veszprém m.) 
Jara l. Jára  
Jára (Jara), ma Alsójára (Iara, Ro.) 132, 

792 (Torda m.) 
Jardan l. Jordan 
Jári (Jaar-i dict.) Dénes, jári 25, 188 
Jaša Tomić l. Módos 
Jásd (Jast) 589 (Veszprém m.) 
Jasov l. jászói konvent 
Jast l. Jásd 
jászói (Jazou, Jazov, Jazow; ma Jasov, 

Sz.) Keresztelő Szt. János-monostor 

és konventje 21, 29–31, 64, 66, 96, 
220, 311, 316–317, 319–320, 356, 
376, 470, 505, 572, 616, 622, 624–
625, 641, 662, 802, 808–809, 848, 
898, 917, 923, 933, 942, 960–961, 
968, 1020 (Abaúj m.) 

– prépost l. Miklós 
Jaurinum l. Győr 
Jazou l. jászói konvent 
Jazov l. jászói konvent 
Jazow l. jászói konvent 
Jaztrab, hn. 484 (Trencsén m.) 
jegyajándék 26, 47, 58, 78, 128, 147, 

165, 235, 279, 283, 371, 375, 403, 
406, 420, 496, 502, 629, 639, 809, 
896, 949, 951–952, 983, 984, 1018 

Jekch, Dudak fia, draskóci 86 
Jekel (Jekkul), Domokos és Máté apja, 

jekelfalvi 797–798, 915, 965, 979 
Jekelfalva (Jekulfalua, Jekkulfalua, 

Jekkulfolua, Jekkulfolwa) 797–798, 
915, 965, 979 (Szepes m.) 

Jekkul l. Jekul 
Jekkulfalua l. Jekelfalva 
Jekkulfolua l. Jekelfalva 
Jekkulfolwa l. Jekelfalva 
Jekulfalua l. Jekelfalva 
Jeledinţi l. Lozsád 
Jelka l. Jóka 
Jelšava l. Jolsva 
Jelsouch 159 (Kőrös m.) 
Jemnik (Jemnyk, Jempnyk), ma Szepes-

árki (Jamník, Sz.) 201 (Szepes m.) 
Jemnyk l. Jemnik 

Jempnyk l. Jemnik 
Jenew l. Jenő 
Jenke 51, 183, 337, 434 (Valkó m.) 
Jenő (Jenew), ma Szamosjenő (Fundă-

tura, Ro.) 297 (Doboka m.) 
Jenslin l. Vörös Jenslin 
–, somogyi 311 
jeruzsálemi (Je) Szt. János-ispotály és 

rend l. johannita rend 
Jesenská l. Feled 
Jestrebe, ér 564 
Jeszenő (Jezeneu), vár 758 (Zemplén m.) 
jeszenői várnagy l. Jeszenői Péter 
Jeszenői (Jezeneu-i dict.) Péter mester, 

János fia, Miklós, János, Fülöp és 
Lázár apja, litteratus, jeszenői vár-
nagy, Aba nb., széplaki 64, 505 

Jesztreb (Jeztreb), ma Magyarsas 
(Zemplínske Jastrabie, Sz.) 988 
(Zemplén m.) 

Jezeneu l. Jeszenő, Jeszenői Péter 
Jeztreb l. Jesztreb 
Jidvei l. Zsidve 
Joachim (Iwachyn), Myrsa fia 151 
– (Iwahun) fia Gergely 339 
– (Ivachin, Iuachin, Iwachin, Iwachyn) 

fia Jakab, szentiváni 159, 185 
Jób fia Domokos, csicseri, radácsi 7, 15 
– fia Egyed, anarcsi 48 
jobbágy (colonus, hospes, ember, nép, 

paraszt, rusticus) 1, 5, 18, 21, 25, 28, 
65, 72, 89, 100, 109, 127, 139, 153, 
158, 180–181, 183, 233, 240–241, 
251, 265, 276, 282, 289, 292, 297, 
322–323, 338, 347, 360, 366, 370, 
377, 380, 390, 392, 429, 434, 441, 
446, 452, 465, 467, 469–470, 476, 
480, 495, 507, 540, 542, 546, 555, 
566, 573, 576, 596, 617, 620, 636–
637, 644, 658–659, 671–672, 678, 
686, 691–693, 704, 708, 711, 719, 
751, 753, 761, 773, 790, 801–803, 
831–833, 838, 842, 847, 852, 857, 
863, 878, 880, 895, 898, 901, 922, 
930, 945, 954–955, 980, 989, 991, 
997, 1010–1011, 1021–1022 
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– elfogása 1, 18, 21, 240, 518, 573, 656, 
977, 979 

– elhurcolása 36, 158–159, 185, 977 
– elkergetése 476 
– előállítása 28, 220, 820, 911 
– kirablása (kifosztása) 465, 470, 480, 518 
– költözése 217, 233, 350, 338, 831 
– megölése (lefejezése) 1, 18, 21, 229, 

251, 286, 315, 340, 512, 573, 576, 
656, 818, 862 

– sebesítése (csonkítása) 21, 229, 377, 
512, 576, 862 

– szökése 49, 617, 711, 820, 901, 955 
– telepítése 345, 376, 573, 898, 967 
– verése 21, 217, 251, 350, 416, 537, 659 
jobbágytelek 357, 360, 384, 428, 539, 

831, 843, 921; l. még telek 
jog (rendje/szerint) 64, 105, 128, 139, 

158, 183, 194, 197, 221, 257, 294–
295, 308, 310, 348–349, 358, 378, 
380–381, 384, 397, 418, 428, 434, 
458–459, 467, 534, 562, 587, 597, 
602, 738, 752, 763, 836, 842, 850, 
852, 855, 867, 921, 992; l. még szo-
kás(jog) 

jogvédő 226 
Johanna, nápolyi királynő 57 
Johannes Bastardi, roueni kanonok 514 
– Cantelini, bovinoi 103, 626, 647 
– Chenker, podolini esküdt polgár 780 
– de Brendenscheyd (Bredensched, 

Bredensthel), doctor legum, királyi 
tanácsos és követ 682, 688, 695 

– Ebner, nürnbergi esküdt polgár 526, 
Apx.: 113–114 

– Lysurther, podolini esküdt polgár 780 
– Mamberti, Chartres-i kanonok, pápai 

subcollector 218 
– Swercher, podolini esküdt 780 
johannita magyar perjelség 226 
– perjel l. Baudonus Cornuti 
– preceptor l. Donatus 
– rend (Je-i Szt. János-ispotály, Je-i Szt. 

János-rend) és keresztesei 226, 618, 

993, Apx.: 180–181; l. még fehérvári 
konvent 

Jóka (Ilka), ma Jelka, Sz. 114 (Pozsony m.) 
Jolsva (Ilsuafew, Ilswafew), ma Jelšava, 

Sz. 848, 854 (Gömör m.) 
Jordan, Gunther fia, podolini soltész 883 
–, Jakab fia, görgői 55 
– (Jardan) fia Mihály 64 
József comes 166 
– fia Jakab, ládi 229 
– fia Miklós, macskási 829 
– fia Péter, zéllei 375 
jövevény (idegen) 64, 128, 753 
Juanusy l. Jánosi 
Jubiley l. Lubella 
Juble, folyó 856 
Jucu de Jus l. Zsuk 
– de Sus l. Zsuk 
juh (nyáj) 296–297, 357, 428, 585, 711, 

797, 901, 921, 955 
Jula l. Gyula 
Justina, Antimius felesége 80 
Jutas 25, 959 (Veszprém m.) 
Jwnk fia János Apx.: 35 
 
K 
Kaal l. Kál 
Kaap l. Kap 
Kabalafewlde 779 (Sáros m.) 
Kabalás l. Kobulnica 
Kabulnichapataka l. Kobulnica 
Kabulnychapataka l. Kobulnica 
Kachonfev l. Casinfeu 
Kachow, Kachow Tamás apja, köcski 91 
– (Gacho dict.) Tamás, Kachow fia, 

köcski 20, 53, 91, 110 
Kachunfeu l. Casinfeu 
Kadach l. Kadoch  
Kadarkút (Kadarkuta, Kadarkutha) 

229 (Somogy m.) 
Kadarkuta l. Kadarkút 
Kadarkutha l. Kadarkút 
Kadoch (Kadach), Apor fia, ozsdolai 

105, 931 
Kajár (Kayar), ma Balatonfőkajár 25 

(Veszprém m.) 



 
597 

 

Kajáta (Kaytha), ma Kojatice, Sz. 802 
(Sáros m.) 

Kajtafalva (Kaytafalva) 141 (Valkó m.) 
Kakas (Kokas dict.) János 349 
– (Kokas dict.) Miklós fia Henrik, 

rohonci 28, 186, 202 
– (Kokas) fia János, kazai 81 
Kakonya 277 (Somogy m.) 
Kakszentmárton l. Szentmárton 
Kal l. Kál 
Kál (Kal), ma Dióskál 153 (Zala m.) 
– (Kal, Kaal) fiai 964 
Kalach l. Kalács 
Kalács (Kalach), ma Kolačkov, Sz. 658 

(Szepes m.) 
Kalász l. Káloz 
Kald l. Káld 

Káld (Kald) 16 (Vas m.) 
Kalian l. Kályán 
Kallo l. Kálló 
Kálló (Kallou) 929 (Nógrád m.) 
– (Kallo, Kallou, Kallow), ma Nagy-

kálló 34, 180–181, 287–289, 324, 
365–366, 377, 392–393, 495, 497, 
529, 686, 696, 701, 709, 717, 727–
728, 849, 869, 894–895, 949, 951, 
962 (Szabolcs m.) 

Kallósd (Karachfelde, Karachfeulde, 
Kyskolus, Kyskwluz) 123 (Zala m.) 

– l. Kolos 
Kállósemjén l. Semjén 
Kallou l. Kálló 
Kallow l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 56–57, 59–60, 68–

69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 364, 
413–415, 483, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 675, 743–744, 779–783, 814, 
868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001, 1004 

–, heiligenkreuzi apát 252 
–, magyar (H) király 428, 921 
–, sági konvent tagja, pap 221 
–, szlavón herceg, oroszok királya 22 
–, vecsei 177 

–, Benedek fia, Gyengius-i 25 
–, István fia, szörcsöki 177 
–, Kozma fia, bácsi 359 
–, Pál fia, bánvőki 556 
–, Pál fia, kolontári 25, 723 
Kálmáncsa l. Csehi 
Kalnik l. Kemlék 
Kálnó (Calno, Callno), ma Kánó 933 

(Gömör m.) 
kalocsai egyházmegye (érsekség) 516, 

569–571, 676, 695 
– éneklőkanonok l. János 
– érsek (archielectus archipostulatus) l. 

Dénes, Tamás 
– főesperes l. István 
– káptalan 517 (Fejér m.) 
– olvasókanonok l. Bertalan 
– őrkanonok l. Gergely 
– prépost l. László 
Káloz (Kaluz), ma Kalász (Klasov, Sz.) 

633 (Nyitra m.) 
– (Kaluz) 589 (Veszprém m.) 
– (Kaluz) fia Pál, kutasi 538 
– (Kaluz), János fia, kutasi 538 
Kalua 348 
Kaluz l. Káloz 
Kalyan l. Kályán 
Kályán (Kalian, Kalyan), ma Magyarkályán 

(Călean, Ro.) 602, 829 (Kolozs m.) 
Kamand 746–747, 754, 768 (Valkó m.) 
kamarcai (Kamarchensis) főesperes l. Pál 
Kamarcha 253 (Kőrös m.) 
Kamarchensis l. kamarcai főesperes 
Kamaria 879 (Kőrös m.) 
Kamariensis l. Komárom  
Kamaron l. Komárom 
Kamenica l. Tarkő 
Kamon l. Kámon 

Kámon (Kamon) 279 (Vas m.) 
kanász 135, 347 
kancellár l. ciprusi, egri püspöki, eszter-

gomi érseki, királyi, királynéi, osztrák 
hercegi 

Kanch l. Kont 
Kancho, Detreh-i László leánya 191 
Kanisa l. Kanizsa 
Kanizka (Konzka) 450 (Verőce m.) 
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Kanizsa (Canisa, Kanisa, Kanysa, 
Kanyssa), ma Nagykanizsa 196, 250, 
437, 738, 822 (Zala m.) 

Kanizsai István l. István, Lőrinc fia, zág-
rábi püspök 

Kanizsai János l. János, Lőrinc fia 
Kánó l. Kálnó 
kanonok 6, 9, 18, 20, 25–26, 35, 41–42, 

44, 52–53, 62–63, 92, 101, 107, 111, 
119, 139–140, 161, 165, 171, 175, 
177, 183, 205, 213, 217–218, 224–
225, 236, 260, 263–264, 267–268, 
278, 287–289, 295, 333–335, 337, 
350–352, 357, 371–372 között, 374–
376, 384, 393, 401, 405, 420, 427–
428, 434, 440, 464, 467, 496, 514, 
520, 525, 529–530, 541, 548, 557, 
563, 556, 571, 595, 598, 634, 640, 
644, 648, 653, 667, 676, 729, 735, 
741, 748, 766, 836, 842, 851, 855, 
884, 890, 921, 930, 946, 964, 967, 995 

kanonoki bevezetés 352, 401, 440, 530, 
571, 640, 648, 676, 741, 851, 884 

kanonokság 45, 119, 171, 352, 469, 440, 
525, 530, 570–571, 640, 648, 676, 
741, 851, 884 

Kantha, Neech fia, János apja 294 
Kantor l. Kántor 
Kántor (Cantor, Kantor dict.) Bereck, Kán-

tor Miklós fia, jánosi, derzsi 690, 697 
– (Cantor dict.) István fia Kántor Mihály, 

jánosi 690 
– (Cantor dict.) János, Kántor Miklós fia, 

jánosi 690, 772 
– (Cantor, Kantor dict.) Mihály, Kántor 

István fia, jánosi 690 
– (Cantor dict.) Miklós, Kántor Roland, 

Kántor János és Kántor Bereck apja, 
jánosi 690 

– (Cantor, Kantor dict.) Roland (Lorand), 
Kántor Miklós fia, jánosi, derzsi 690, 697 

Kántorjánosi l. Jánosi 
Kanysa l. Kanizsa 
Kanyssa l. Kanizsa 
Kap (Kaap) 633 (Nyitra m.) 

Kapi (Kopy), ma Kapušany, Sz. 622 
(Sáros m.) 

Kapinémetfalu l. Németfalu 

kapitány l. elöljáró, istriai, stájer, velencei 
Kapla (Copla) 81 (Gömör m.) 
káplán 153, 741, 403, 428, 921, 440, 741, 

820, 967, 995–996; l. még királyi, 
királynéi 

káplánság 440 
Kaplná l. Kápolna 
Kaplyan fia Miklós, lónyai 132 
Kapolcs (Kapuch) 153 (Zala m.) 
Kapolna l. Kápolna 
kápolna 48, 183, 260, 434 
Kápolna (Kapolna), ma Sajókápolna 

997 (Borsod m.) 
– (Capulna), ma Erzsébetkápolna 

(Kaplná, Sz.) 73 (Pozsony m.) 
kápolnai Szt. Erzsébet-egyház 73 
Kápolnástárkány (Kapolnastarkan), 

ma Mezőtárkány 652 (Heves m.) 
Kapoly (Kapul) 902, 936 (Somogy m.) 
Kapoňa l. Kaponya 
Kaponya (Cupun, Kapunya), ma 

Kapoňa, Sz. 240, 878 (Zemplén m.) 
Kaponyás (Kapunyas dict.) Miklós, kapo-

nyai 878 
Kaporna, ma Koprivna, Ho. 583, 618 

(Valkó m.) 
Kapornak (Kapornok), ma Nagykapor-

nak 565 (Zala m.) 
Kapornok l. Kapornak 
Kapos (Kopus), ma Kiskapos (Malé 

Kapušany, Sz.) 739, 762, 1011 (Ung m.) 
– (Kapus), ma Nagykapos (Vel'ké 

Kapušany, Sz.) 21, 528, 590, 666, 
729, 739, 761–762 (Ung m.)  

Kaposfő (Kapusfeu) 229 (Somogy m.) 
– l. Szomajom 
kaposi alesperes l. Vince 
Kaposmérő l. Mére 
Kapronca (Kaproncha, Kapruncha), ma 

Koprivnica, Ho. 82, 253 (Kőrös m.) 
Kaproncha l. Kapronca 
Kapruncha l. Kapronca 
káptalan 104, 360, 560, 594–595, 710, 

755; l. még aradi, bácsi, boszniai, budai, 
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csanádi, csázmai, egri, erdélyi, eszter-
gomi, fehérvári, győri, hajszentlőrinci, 
kalocsai, kői, milkói, nyitrai, pécsi, 
pozsegai, pozsonyi, spalatoi, szebeni, 
szepesi, szerémi, titeli, váci, váradi, 
vasvári, veszprémi, zágrábi 

– levéltára (sekrestye) 63, 196, 250, 969 
– statutum-a 266, 352, 401, 440, 530, 

569–571, 595, 640, 648, 676, 741, 
851, 884 

– tanácsa 595 
– tanúsága (embere) 1–2, 5–7, 9, 18, 20–

21, 25–26, 30, 35, 41–42, 46–49, 53, 
62–64, 72, 88, 95, 97, 105, 107–108, 
111, 113–114, 133, 135, 139–140, 
144, 146, 158, 161–162, 164–166, 
173–175, 177, 183, 186–189, 197, 
203, 205, 208–209, 213, 221, 228, 
230, 236, 246, 263–264, 266–267, 
273, 278, 284, 294–295, 308, 333–
334, 336–337, 341, 347–349, 351, 
357, 369, 372, 374–376, 378–379, 
381, 384, 403–405, 410, 418–420, 
427–428, 434, 439, 467, 469, 474, 
480, 484, 496–498, 502, 505, 509, 
529, 539, 541, 544, 547–548, 550, 
555–557, 563, 576–579, 585, 596–
598, 611, 618, 621, 627, 631, 633, 
644, 667, 683, 729, 734–735, 738–
739, 742, 747, 755, 762, 768, 770, 
797, 811, 831, 836, 842–843, 850, 
855, 891–892, 907, 909, 912, 915, 
921, 930–931, 946–948, 954, 959, 
967, 975, 978, 989, 992, 995, 997–
998, 1019 

káptalani díjazás 595 
Kaptol l. pozsegai káptalan 
kapu (porta) 177, 416, 967 
Kapuch l. Kapolcs 
Kapul l. Kapoly 
Kapunya l. Kaponya 
Kapunyas l. Kaponyás 
Kapus, ma Nagykapus (Copşa Mare, 

Ro.) 5 (Szászföld) 
– l. Kapos 
Kapušany l. Kapi 

Kapusfeu l. Kaposfő 
Kapušianske Vajkovce l. Vajkóc 
kár(okozás) 28, 139, 159, 185, 203, 216, 

221, 226, 245, 248, 272, 304, 328, 
360–361, 377, 390, 449, 486, 575, 
585, 666, 693, 700, 723, 751, 800, 
831, 847, 862, 891–892, 902, 905, 
908, 922, 954, 963, 979 

Kara, ma Kára 445 (Somogy m.) 
–, ma Kolozskara (Cara, Ro.) 657 (Ko-

lozs m.) 
Kára l. Kara 
Karaaz l. Karász 
Karacha, víz 425 
Karachazeg, hn. 574, 878 (Zemplén m.) 
Karachfalua l. Karácsfalva 
Karachfelde l. Kallósd 
Karachfeulde l. Kallósd 

Karachon (Karachun) fiai: Miklós, Bá-
lint, Sarachin és Lukács, oláhok 745 

Karachun l. Karachon 
Karácsfa l. Karácsfalva 
Karácsfalva (Karachfalua), ma Karácsfa 

(Hagensdorf im Burgenland, Au.) 603 
(Vas m.) 

Karakószörcsök l. Szörcsök 
Karapch, oláh 579, Apx.: 62 
Karassow l. Krassó 
Karász (Karaaz, Karaz), ma Nyírkarász 

133, 692, 701, 705, 707–717, 727–
728, 732, 749, 770, 955 (Szabolcs m.) 

Karásztómező (Karaztoumezeu) 749 
(Bereg m.) 

Karaz l. Karász 
Karazna l. Kraszna 
Karaztoumezeu l. Karásztómező 
Karcha l. Karcsa 
Karcsa (Eghazaskarcha, Karcha) 111, 

139, 197, 263–264, 294, 369, 396, 
967 (Pozsony m.) 

kardinális 169–170; l. még Vilmos 
Karima l. Kurima 
Karintia (Kernden) 93–94, 407 
Karmach l. Karmacs 

Karmacs (Karmach) 603, 978 (Vas m.) 
Károly (Karul), ma Nagykároly (Carei, 

Ro.) 330, 797–798 (Szatmár m.) 
–, durazzoi 601 
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–, I., magyar (H, V) király, I. Lajos apja 
46, 57, 64, 83, 129, 183, 348, 434, 
201, 221, 278, 293, 354, 360, 364, 
368, 381, 415, 490, 505, 512–513 kö-
zött, 568, 578–579, 643–644, 721, 
784, 842, 855, 872, 939, 967; Apx.: 
1–224 

–, II., nápolyi (Si) király 360 
–, IV., római császár, cseh (Bo) király, 

IV. Vencel cseh király és Katalin ap-
ja, János morva őrgróf fivére 93–94, 
117, 134, 382–383, 423–424, 674, 
688, 699–700, 737 

–, Gergely fia 357 
–, István fia, egresi Apx.: 43 
– fia Pál 357 
karpap 4, 62, 139, 177, 182, 187, 230, 

336, 341, 347, 427–428, 544, 598, 
657, 738, 921, 947, 967, 998 

Kartal Apx.: 66 (Pest m.) 
karthauziak Apx.: 126, 128; l. még me-

nedékkői 
Karuicha, mocsár 373 
Karul l. Károly 
Karyka l. Kerka 
Kasa l. Kasza 

Kassa (Cassa, Cassa Superior, Cassouia, 
Felkassa, Kassouia, Kassouya), város, 
ma Košice, Sz. 64, 255, 334–335, 
360, 376, 704, 721–722, 772, 782–
783, 802–804, 806, 808–809, 813, 
820, 878, 917, 1006, Apx.: 130–133 
(Abaúj m.); l. még márka 

kassai bíró l. Gergely, György 
Kastel l. Castelli Grófság 
Kasuh l. Kazsu 
Kasza (Kasa, Kaza), ma Košeca, Sz. 

484, 564 (Trencsén m.) 
kaszáló (rét) 6, 46, 57, 126, 128, 136–

137, 155, 158, 175, 184, 194, 202, 
292, 295, 297, 345, 356–357, 359–
360, 381, 421, 425, 435, 496, 502, 
536, 539, 574, 577, 594, 629, 632–
633, 644, 662, 667, 776, 787, 801, 
831, 840, 856–857, 871, 878, 891–
892, 903, 907, 946, 957, 967, 1010 

Kaszaróna l. Rovne 

Kaszony (Kozon, Kozwn), ma Mező-
kaszony (Kaszony, Ukr.) 859, 945 
(Bereg m.)  

Kata l. Káta 
Káta (Kata), ma Nagykáta 158 (Pest m.) 
– (Katha) 311  
– (Kata) 369 
Katádfa l. Katádfalva 

Katádfalva (Kathatfalwa), ma Katádfa 
388 (Baranya m.) 

Katafa l. Katafalva 

Katafalva (Kathafalva), ma Katafa 509 
(Vas m.) 

Katalin (Kathlyn), Detreh-i László leá-
nya 191 

– (Kathryna), gyalókai András leánya 639  
– (Kathlyn), herényi Miklós leánya 438 
–, hidegvízi Derzs leánya 403–404 
– (Katich), Gereb-i Miklós leánya 375 
– (Katich), Gereb-i Tamás anyja 259 
–, kürti Assa leánya 896 
–, Lyutas-i István leánya 128 
–, necpáli Balázs özvegye 235 
–, óbudai Konrád felesége 52 
–, óbudai Mihály anyja 52 
– (Katlen), olaszi Beke leánya 283 
–, Péter felesége 463–464 
–, IV. Károly római császár leánya 93 
– (Katich), Tamás özvegye 165 
– (Katlen), Vörös Mihály alnádor felesége 986 
Katha l. Káta 
Kathafalva l. Katafalva 
Kathatfalwa l. Katádfalva 
kathedraticum 268 
Kathl 25 (Veszprém m.) 
Kathlyn l. Katalin 
Katho l. Kato 
Kathryna l. Katalin 
Katich l. Katalin 
Katlen l. Katalin 
Kato (Cato, Catou, Katho, Katov dict.) 

László mester, bácsi prépost 46, 158, 
166, 842 

Katov l. Kato 
Kawashyda l. Kovácshida 
Kawazhida l. Kovácshida 
Kayand 534, 687 (Bodrog m.) 
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Kayar l. Kajár 
Kaytafalva l. Kajtafalva 
Kaytha l. Kajáta 
Kaza, ma Sajókaza 81, 118, 749 (Borsod m.) 
– l. Kasza 
Kazal (Kozal dict.) Pál mester, István 

[macsói] bán fia, Pál apja, királynéi 
tárnokmester, garai 51, 183, 337, 364, 
434, 471, 483, 890, 1008 

Kazatharewy, rév 1011 
Kazinc (Kazinch), ma Kazincbarcika 81 

(Borsod m.) 
Kazincbarcika l. Kazinc 
Kazinch l. Kazinc 
Kazmeer l. Felsőkázmér 
Kazmer l. Felsőkázmér, Kázmér 
Kázmér (Kazmer), ma Kisfalud 42, 467 

(Sopron m.) 
Kázmér, III., lengyel (P) király 93, 306, 

737, 1007 
– fia András, abonyi 967 
– fia Péter, koltai 223 
Kazmerfalua l. Kázmérfalva 
Kázmérfalva (Kazmerfalua) 405 (Sze-

pes m.) 
Kaztoyafalua 141 (Valkó m.) 
Kazun, folyó 931 
Kazsó l. Kazsu 

Kazsu (Kasuh, Kosuh, Kosuh parua, 
Kyskasuh, Kyskosuh), ma Kazsó 
(Kožuchov, Sz.) 796, 800, 844 
(Zemplén m.) 

Kecel (Keczel), ma Magyarkecel (Meseşenii 
de Jos, Ro.) Apx.: 162 (Kraszna m.) 

Kecer (Kecher dict.) Tamás fiai: Péter és 
István, lipóci 31 

Kecerlipóc l. Lipóc 
Kecerovský Lipovec l. Lipóc 
Keche l. Gecse 
Kechefolua l. Kötcse 
Kechenye 183, 434 (Valkó m.) 
Kecher l. Kecer 
Kecheth l. Kecset 
Kechy l. Kék 
Keczel l. Kecel 
Kecsed l. Kecset 

Kecset (Kecheth, Kucheth, Rucheth), 
ma Kecsed (Aluniş, Ro.) 132, 231, 
236, 397, 830 (Belső-Szolnok m.) 

kecske (gödölye) 245, 248 
Keegler, hegy 986 
Keer l. Kér 
kegyúri jog (kegyuraság) 64, 108, 126, 

224–225, 345, 355, 370, 381, 494, 505, 
512–513 között, 539, 594, 753, 898 

Kek l. Kék 
Kék (Kechy), ma Baktakék 29 (Abaúj m.) 
– (Kek), hegy 230 
Kekenyes l. Kökényes 
Kékkő (Keykkw), ma Modrý Kameň, 

Sz. 1000 (Nógrád m.) 
Kelche l. Kölcse 
Kele, János fia 388 
Kelech 62 
Kelechen l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen), ma Décskelecsény 

(Kl'ačany, Sz.) 346 (Nyitra m.) 
– (Kelechen), ma Magyarkelecsény 

(Kl'ačany, Sz.) 21, 729 (Ung m.) 
– (Kelechen), ma Zemplénkelecsény 

(Zemplínsky Klečenov, Sz.) 800, 844 
(Zemplén m.) 

Keled (Keleed) fia István, berencsi 813 
Keleed l. Keled 
Kelemen 348, 735, 946 (Valkó m.) 
– l. Ravasz Kelemen 
– 141 
–, V., pápa 661 
–, VI., pápa 299 
–, fehérvári konvent káplánja 153 
–, Chomorag fia, felcsúti 257 
–, Domokos fia, salamoni 177 
–, István fia, Lőrinc és Péter apja, 

Muthna-i 546 
–, István fia, szentlőrinci 508 
–, János fia, bárcai 961 
–, Olivér fia, reszneki 246, 351 
–, Salamon fia, László apja, reszneki 26 
– fia Egyed 857 
– fia László 631 
– fia Tamás, hanyi 25, 177 
Kelemer l. Kelemér 
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Kelemér (Kelemer) 356 (Gömör m.) 
Kelenus l. Gelénes 
Kelyenus l. Gelénes 
Kemenes, ma Kemenesszentmárton 8 

(Vas m.) 
Kemenessömjén l. Sömjén 
Kemenesszentmárton l. Kemenes, Szentmárton 
Kemény (Kemyn) fia Miklós, jáki 441 
Kemlék (Kemluk), vár, ma Kalnik, Ho. 

Apx.: 124 (Kőrös m.) 
Kemluk l. Kemlék 
Kemny l. Kemény 
Kenderes (Kenderus) 183, 348, 434, 

735 (Valkó m.) 
Kenderfelde l. Kenderfölde 
Kenderfeulde l. Kenderfölde 
Kenderfölde (Kenderfelde) 294 (Po-

zsony m.) 
– (Kenderfeulde), szántóföld 574, 878 
Kenderus l. Kenderes 
Kendilóna l. Lóna 
Kendtelek, ma Kentelke (Chintelnic, 

Ro.) 231 (Doboka m.) 
Kene (Kyne), tolnai szolgabíró, Thoman-i 362 
kenéz 582, 592, 596 
Kentelke l. Kendtelek 
kenyér 216, 248, 357, 555 
kényszer 470, 480, 608,  
kepe 761 
Kepetheleky (KeupeThelky) 732 (Sza-

bolcs m.) 
képviselet ügyvédvalló levél nélkül 7, 11–

13, 35, 42, 83, 283, 310, 385, 390, 
425–428, 508, 556, 735, 878, 921 

képviselő 74, 108, 174, 205, 249, 286–
287, 403, 469, 476, 514, 542, 556, 
574, 591, 614, 624–625, 631, 634, 
643–645, 649, 656, 667, 673, 718, 
735, 755, 771, 839–840, 842–843, 
855, 885, 902, 921, 925, 947, 951, 
962, 967, 974, 984; l. még ügyvéd-
valló levél 

Kér (Keer), ma Abaújkér 772, 920 
(Abaúj m.) 

– (Keer), ma Szamoskér 678 (Szatmár m.) 
Kércs (Kyrch), ma Nyírkércs 324 (Sza-

bolcs m.) 

Kerechen l. Kerecseny 
Kerechnek l. Kerecsnek 
Kerecseny (Kerechen), ma Tiszakere-

cseny 692 (Bereg m.) 
Kerecsnek (Kerechnek), ma Oláhbogát 

(Bogatu Român, Ro.) 610 (Fehér m.) 
Keregkalusta, hn. 858 (Bereg m.) 
Kerek (dict.) Pál fia Péter, Kysheluen-i 182 
Kereked 747 (Valkó m.) 
Kerekes (dict.) Antal 400 
Kerékhajtó (Kerekhaytow dict.) Simon 527 
Kerekhaytow l. Kerékhajtó 
Kereky 617 (Arad m.) 
Kerelőszentpál l. Szentpál 

Kerenza, fennsík 1011 
kereskedelmi út 783 
kereskedő (kalmár) 278 245, 248, 278, 

454, 682, 781, 783–784, 905, 908 
Kerestwr l. Keresztúr 

Kerész (Kerez, Keryz, Vykerez, 
Wykerez), ma Krišov, Sz. 729, 800, 
844 (Ung m.) 

Keresztes (Kereztes), kő 520 
keresztesek 257, 632; l. még fehérvári és 

hévízi konvent 
Keresztúr (Kereztur), ma Hostie, Sz. 6 

(Bars m.) 
– (Kereztwr, Kerezthwr, Kerestwr), 

ma Betlenkeresztúr (Cristur-Şieu, 
Ro.) 131, 231 (Doboka m.) 

– (Kereztur), ma Szilágyfőkeresztúr 
(Cristur-Crişeni, Ro.) 349 (Közép-
Szolnok m.) 

– (Kereztur), ma Sopronkeresztúr 
(Deutschkreuz, Au.) 467 (Sopron m.) 

– (Kereztur) 348, 735 (Valkó m.) 
– (Keresztur) 631 (Zala m.) 
– (Kereztur) 275 (Zemplén m.) 
– (Kereztwr), ma Szécskeresztúr (Zemp-

línska Teplica, Sz.) 751 (Zemplén m.) 
– (Kerezthur, Kereztur), ma Bodrogke-

resztúr 806, 923 (Zemplén m.) 
keresztúri Szt. Kereszt-egyház 631 (Zala m.) 
Keresztur l. Keresztúr 
Keresztyénfalva (Kereztyenfalu), ma 

Cristian, Ro. Apx.: 81 (Szászföld) 
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Keresztyénsziget (Kereztyenzigethe), 
ma Cristian, Ro. 671, 930 (Szászföld) 

Kereu (dict.) Pál fia Imre 388 
Kerez l. Kerész 
Kereztes l. Keresztes 
Kerezthur l. Keresztúr 
Kerezthwr l. Keresztúr 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztwr l. Keresztúr 
Kereztyenfalu l. Keresztyénfalva 
Kereztyenzigethe l. Keresztyénsziget 

Kergurhazy (Kerkurhazy) 297, 636–
637 (Doboka m.) 

Kerka (Karyka), folyó 852 
Kerkurhazy l. Kergurhazy 
Kermewsd l. Kurmusd 
Kernden l. Karintia 

Kernice, tó 739, 762 
Kérsemjén l. Kissemjén 
kert (gyümölcsös) 6, 48, 158, 205, 539, 

546, 633, 803, 842 
Kertes 277  
Keruhtew (dict.) János, András fia, Holy-i 519 
Keryz l. Kerész 
Keserdy 229 (Somogy m.) 
Kesereu l. Keserű 
Keserű (Kesereu dict.) Demeter 527 
Keszi (Kezy), ma Papkeszi 976 (Vesz-

prém m.) 
– (Kezy) 25 (Zala m.) 
Kesző (Kezeu), ma Várkesző 594 (Vas m.) 
Kétdobköz (Kethdubkyuzy) 890 (Sza-

bolcs m.) 
Kethaz l. Kétház 
Kétház (Kethaz) 534, 687 (Bodrog m.) 
Kethdubkyuzy l. Kétdobköz 
Kéttornyúlak l. Lak 
Keue l. Keve 
KeupeThelky l. Kepetheleky 
Keurusheg l. Kőröshegy 

Keve (Keue, Kewe) megye 573 
– megye hatósága 573, 837  
kevei comes l. László, Szobonya fia 
– várnagy l. László, Szobonya fia 
– vicecomes l. Miklós, Hedric fia; Miklós, 

Péter fia 
Kewe l. Keve 
Kewrus l. Kőrös 
Kewrus l. Kőrös 

Keykkw l. Kékkő 

Kézd (Kyzd), székely szék 105  
Kézdikővár l. Peselnek 
Kézdiszárazpatak l. Szárazpatak 
KezepBarcha l. Bárca 
Kezepnemethy l. Középnémeti  
kezesség 645 
Kezeu l. Kesző 
Keztenche 183, 434 (Valkó m.) 
Kezy l. Keszi 
Kiarov l. Kiskér 
Kiburg l. Kyburg 
kihirdetés 48, 239, 454, 461, 469, 476, 

555, 660, 685, 737, 781, 919; l. még 
királyi hadoszlás, közgyűlés, vásár 

kikötő 239 
kiközösítés 303, 423–424, 595, 886, 919 
Kilián 164 
–, kolozsmonostori konvent tagja 231, 829 
–, István fia 85, 208 
Kilit (Agyagus, Chilth, Chylth, Chyulth), 

folyó 62, 336, 427 
kínzóeszköz 138, 340 
Kiralhaza l. Királyháza 

király l. ciprusi, cseh, lengyel, magyar, 
nápolyi, oroszok 

Királyháza (Kiralhaza), ma Koroleve, 
Ukr. 887 (Ugocsa m.) 

Királyhelmec l. Helmec 

királyi adományozási jogkör 25, 46, 48, 
76, 82, 126, 128, 208, 273, 308, 413, 
417, 420, 583, 587a, 631, 633, 644, 
652, 706, 805, 964, 1009 

– ajtónállómester l. János, Tamás fia; 
Péter, Töttös 

– alkancellár l. Tivadar 
– al-lovászmester l. Mihály, Balázs fia 
– al-pohárnokmester l. Fekecs Miklós 
– általános oklevél 891–892 
– általános parancs 23, 296, 305, 441, 

446, 452, 458, 794 
– al-tárnokmester l. Simon, László fia 
– apród l. Miklós, Poháros Péter fia 
– asztalnokmester l. Kazal Pál, Lökös 
– aula 221; l. még királyi apród, ifjú, 

kancellár, lovag és servitor 
– bírság 48, 443 
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– birtokjog eltitkolása 428 
– bocsárok comes-e Apx.: 61 
– dajka 360 
– ember 1, 2, 7, 9, 18, 20–21, 25–26, 30, 

35–36, 42–43, 48–49, 53, 62, 64, 88–
89, 95–97, 102, 108–109, 114, 116, 
132–133, 135, 139–140, 144, 146, 
150, 153, 158, 161–164, 166, 174–
175, 177, 182–183, 187–189, 203, 
205–209, 211–212, 221, 228, 231, 
236, 238, 240, 246, 263–264, 267, 
273, 275, 294, 308, 333, 335–336, 
337, 341, 347–349, 351, 356–357, 
369, 376, 378–379, 381, 384, 404–
405, 410, 416, 418, 420, 427, 434, 
439, 444, 453, 467, 470, 480, 496–
497, 499, 505, 509, 529, 539, 544–
545, 550, 556–557, 563, 567, 572, 
576–579, 586, 587a, 596, 598, 611, 
613, 616, 627, 631–633, 643–644, 
649, 667, 683, 706, 729, 734, 738–
739, 742, 746, 762, 768, 770, 796–
797, 806, 842, 855–859, 891–892, 
915, 930, 947–948, 956, 967, 972–
973, 977–978, 980, 992, 996, 998–
999, 1021–1022 

– ember (speciális) 62–63, 144, 158, 166, 
294–295, 334, 376, 427, 469, 476, 
502, 584, 621, 644, 752, 954, 975, 989 

– familiáris 685 
– felajánlás 430–431 
– fisicus 82, 644 
– főkancellár 364, 483 
– gyűrűspecsét 162, 221, 296, 356, 373, 

381, 439, 456–457, 488, 506, 524, 
538, 624–625, 761, 782, 787, 798, 
856, 948, 998; Apx.: 54 

– gyűrűspecsét notarius-a l. Péter 
– had(sereg) 57, 63, 130, 133–134, 183, 

221, 272, 395, 434, 496, 822–824, 
827, 923, Apx.: 1–224  

– hadjárat 57, 128, 415, 716, 743–744, 
Apx.: 1–124 

– hadoszlás 47, 128, 139, 158, 166, 183, 
197, 208, 312, 315, 319–321, 326, 

360, 376, 381, 428, 434, 467, 643, 656, 
761, 815–819, 821–827, 842, 855, 
856, 921, 923, 926–928, 933, 994 

– harangöntő 786 
– hatáskör 56–57, 78, 80, 123, 125, 129, 

156, 160, 172, 191–192, 227, 237, 
255, 285, 353, 354, 364, 376, 381, 
388, 414–415, 454, 483, 488, 491–
492, 494, 506, 521–522, 527, 552, 
624–625, 630, 642, 779–780, 782, 
814, 868, 873, 874, 916, 939–940, 
950, 1000–1001 

– ház 737, 743–744 
– ifjú l. Benedek, Lukács fia; Cudar György, 

Cudar Imre, Cudar István, Cudar János, 
Cudar Mihály, Cudar Simon; Miklós, 
Lack fia; Vince, Miklós fia 

– jelenlét 2, 23, 30, 35, 62–64, 88, 95, 
128, 132, 139, 146, 150–151, 158, 
162, 164, 166, 183, 188–189, 203, 
206, 208, 221, 228, 236, 238, 267, 
273, 294–295, 341, 356, 376, 378, 
381, 384, 410, 418, 420, 427, 434, 
446, 452, 453, 467, 496, 505, 509, 
550, 568, 587a, 613, 631–632, 643–
644, 706, 734, 738, 752, 796, 842, 
856, 869, 909, 954, 967, 989, 998; l. 
még országbíró 

– jobbágyfiú 1003 
– jog 46, 131–132, 509, 512–513, 805 
– kamarahaszna 492 
– kamaraispán l. szerémi, pécsi 
– kancellár l. Miklós esztergomi érsek 
– kancellária (nagyobb) 50, 70 
– kancelláriai jegyzet 23, 50, 70, 76, 82, 

99, 126, 138, 144, 164, 305, 344, 433, 
441, 446, 452, 454–457, 494, 523, 
583, 651, 704, 745, 757, 793–795, 
861, 893, 964, 979 

– káplán (speciális) l. András, János; 
János, Apród Miklós fia; Lőrinc, Mik-
lós, Péter, Szigfrid 

– kápolnaispán l. Vilmos pécsi püspök 
– kegy(esség) (kedvezés, speciális) 35, 

50, 57, 59, 61, 70, 80, 82, 99, 131–
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132, 138–139, 149, 155, 172, 191–
192, 221, 227, 255, 283, 305, 368, 
379, 384, 403, 413, 425, 454, 456–
457, 502, 510, 521–522, 560, 583, 
601, 650–651, 722, 743–744, 784, 
778, 781, 842, 872, 893, 923, 964, 
987, 1000–1001, 1010 

– kegylevél 381, 690 
– képviselő 72, 339, 644 
– kincstárnok l. Demeter 
– korona 64; l. még Szent Korona 
– követ l. János, Johannes de Brendenscheyd 
– kulcsárok comes-e Apx.: 61 
– kúria 17, 46, 62, 144, 158, 166, 257, 

271, 278, 284, 294, 334–335, 348, 
375–376, 394, 397, 419, 427–429, 
469, 502, 531, 536, 556, 690, 711, 
749, 762, 802, 848, 893–894, 921; l. 
még országbíró 

– levéltár 449, 486 
– lovag 57; l. még Franciscus de 

Georgio; György, Miklós fia; István, 
Jakcs; Jacobus de Varicassis; László, 
Fülpös fia; Márk, Péter fia; 
Mermonya; Miklós, Miklós fia; 
Nemze Miklós; Péter, Panyk fia; 
Poháros Péter; Simon, Móric fia; Ta-
más, Miklós fia; Tót Miklós, Gergely 
fia; Vesszős, Vesszős János 

– lovászmester l. Dénes, István fia 
– mérték 6, 47–48, 62, 183, 211, 236, 

263, 294, 333, 337, 341, 348–349, 
375, 427, 434, 536, 556–557, 644, 
667, 687, 735, 829, 842, 848, 856, 
933, 946, 967 

– nagypecsét (kettőspecsét) ellopása (elve-

szése) 56, 68–69, 75, 78–80, 123, 130, 
156, 190–192, 227, 237, 244, 255, 305, 
353–354, 414–415, 433, 488, 491, 492, 
503, 521–522, 526, 552, 559, 630, 642, 
651, 685, 722, 779–780, 786, 868, 873, 
916, 940–941, 950, 985, 1000–1001; 
Apx.: 1–224 

– nagypecsét vésetése (átvágatása) Apx.: 
1–224  

– nevelő 644 
– pohárnokmester l. Cudar Péter, Kont 

Miklós 
– privilegiális intitulacio (H, Da, C, Ra, Se, 

G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. 

Angeli d.) 56–57, 59–60, 68–69, 78–80, 
123–125, 129–130, 155–156, 160, 172, 
190–192, 227, 237, 242–244, 255, 285, 
353–354, 364, 413–415, 483, 488, 490–
492, 503, 506, 521–522, 552, 624–625, 
630, 642, 743–744, 779–783, 814, 868, 
872–875, 880, 916, 938–941, 950, 
1000–1001, 1008 

– registrum 1003 
– servitor 644 
– szó(val figyelmeztetés) 7, 88, 108, 162, 

188, 228, 704, 747, 768, 898, 954 
– tanács (főpapok, bárók, procer-ek) 57, 

61, 78, 93, 131–132, 139, 190, 344, 
364, 381, 415, 483, 492, 494, 512–
513 között, 555, 1008 

– tanácsos 737; l. még Johannes de 
Brendenscheyd 

– tárnokmester 23; l. még János, Miklós 
nádor fia; Olivér 

– tárnokmesteri prothonotarius l. Lőrinc; 
Péter, Crisius fia 

– teljhatalom 35, 57, 61, 68–69, 130, 
190, 384, 454, 506, 893, 938–987 

– titkos kancellár l. Vilmos pécsi pspök 
– titkos notarius l. Miklós 
– titkospecsét 82, 124, 221, 250, 379, 

384, 403, 454, 458, 551, 621, 793–
795, 805, 874 

– udvarnokföld 46, 278, 339 
– új adomány 50, 70, 126, 131–132, 208, 

231, 413, 417, 420, 506, 509, 583, 
587a, 631, 706, 743–744, 805, 842, 
964, 1008 

– vadászóhely 221, 584, 587a 
– védelem (speciális) 23, 685, 454, 781, 

807, 847 
– zászló 59 
Királylubella l. Lubella 
királyné 527, 595; l. még magyar 
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királynéi ajtónállómester l. Miklós, Miklós fia 
– akarat (megbízás) 80, 294–295, 376, 

415, 492, 506 
– al-tárnokmester l. István, Miklós fia 
– aula l. királynéi ifjú és kancellár 
– ember (speciális) 71, 166, 377, 428, 921 
– familiáris 144 
– famulus 377 
– ház 360 
– ifjú l. Bálint; István, László fia 
– jelenlét 71, 295 
– jog 745 
– jóváhagyás (beleegyezés, megkérdezés) 

68–69, 78, 263, 294, 334–335, 752 
– kancellár l. László veszprémi püspök 
– kancelláriai jegyzet 157 
– káplán l. György, János, Lőrinc 
– kegy 360 
– képviselő 564 
– kúria 428, 564, 921 
– notarius l. Miklós 
– parancs (speciális) 183, 221, 428, 434 
– pohárnokmester l. Bertalan; Miklós, 

Pál fia 
– prothonotarius l. Miklós 
– speciális notarius l. Miklós 
– szekérnagy 360 
– tárnokmester l. Kazal Pál; Miklós, 

Miklós fia 
– udvarbíró 595; l. még Miklós, Miklós 

fia; Olivér 
királynő l. nápolyi 
Királyszentistván l. Szentistván 
Kis (Parvus) Domokos 15 
– (Parvus) Iván (Iwan) 567, 586 
– Lökös (Kisleuqus), kisszelepcsényi 958 
– (Parvus) Miklós, Miklós fia, butkai 

394, 429, 758, 890 
– (Parvus) Miklós, medvési hospes 276 
– (Kys) Péter, Tibor fia, Pál és János 

apja, bánkvatai 295 
– (Parvus) Simon, bagyani 211 
Kis- l. még Kys- 

Kisalmáspatak (Kysalmaspatak), patak 947 
Kisanarch l. Anarcs 
Kisazar l. Azar 

Kisbégány l. Bégány  

Kisberzseny (KysBersen) 25 (Veszprém m.) 
Kisbossány (Kysbosan), ma Malé 

Bošany, Sz. 136–137 (Nyitra m.) 
Kisdobrony l. Dobrony  
Kisenyed l. Enyed 
Kisfalu (Kysfalu) 141 (Valkó m.) 
– (Kysfalw) 843 (Zemplén m.) 
Kisfalud (Kysfalud) 1 (Somogy m.) 
– (Kysfalud) 770 (Szabolcs m.) 
– (Kysfolud), ma Sorkikisfalud 406 (Vas m.) 
– (Kysfalud), ma Bodrogkisfalud 66 

(Zemplén m.) 
– l. Kázmér 
Kisgejőc l. Gejőc  
Kisgéres l. Géres  
Kisgyarmat l. Gyarmat 
Kishanva (Kyshanua), ma Hanva (Chanava, 

Sz.) 540 (Gömör m.) 
Kisherend l. Herend 
Kisianusi l. Kisjánosi 
Kisjános (KysIwanus) 177 (Veszprém m.) 
Kisjánosi (Kisianusi) 697 (Szatmár m.) 
Kiskapos l. Kapos 

Kiskér (Kyskeer, Kysker), ma Ipolykér 
(Kiarov, Sz.) 10 (Nógrád m.) 

Kiskorpád l. Korpád 

kiskorú (csecsemő, gyermek) 36, 149, 
167, 185, 203, 236, 310, 348, 370, 
375, 385, 428, 556, 601, 632, 847, 
855, 878, 893, 921, 931 

Kiskovácsvágása l. Kovácsvágása 

Kisköved (Kykuueedy) 713 (Szabolcs m.) 
Kiskunlacháza l. Pereg 
Kiskutas l. Kutas 
Kisleuqus l. Kis Lökös 
Kislippó l. Lippó 
Kislőd l. Lövöldardó 
Kismákfa l. Mákfa  
Kisráska l. Ráska 
Kisrozvágy l. Rozvágy  
Kissemjén (Kyssemyen), ma Kérsemjén 

690 (Szatmár m.) 
Kistapolchan l. Kistapolcsány 

Kistapolcsány (Kistapolchan, Kistopolchan, 
Kystopolchan, Topolchan), ma 
Topol'čianky, Sz. 6, 842 (Bars m.) 

kistapolcsányi Szt. Katalin szűz-egyház 6 
Kistárkány l. Tárkány  
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Kisthelek 236 (Közép-Szolnok m.) 
Kistopolchan l. Kistapolcsány 
Kistorony (villa Epponis), ma Turnişor, 

Ro. 719 (Szászföld) 
Kisugróc l. Ugróc  
Kisvalkóc l. Valkóc 
Kisvárda l. Várda 
Kisvarsány l. Varsány 
Kisvitéz l. Vitéz  
Kisyseph l. Izsép 
Kisszalánc l. Szalánc  
Kisszeben l. Szeben 
Kisszekeres l. Szekeres 
Kisszelepcsény (Kysscelepchen, Kyszelepchen), 

ma Szelepcsény (Slepčany, Sz.) 958 
(Bars m.) 

Kisszeretva l. Szeretva  
Kiusmoych l. Mosóc 
kiváltság (szabadság) 139, 160, 201, 

268, 285, 377, 454, 458, 469, 492, 
521, 526, 546, 566, 608, 688, 689, 
704, 721, 780, 782, 793, 842, 845, 
856, 864, 872, 990, 1008 

Kl'ačany l. Kelecsény 
Klára, ajkai István leánya 35, 379, 384, 539 
–, fejéregyházi András leánya 893 
–, hosszúmezei Miklós leánya 843 
–, ivánkaházi Lökös leánya 67 
–, jolsvai Thekes apja 848 
–, mákfai Pető leánya 508 
–, Miklós leánya 585 
–, Miklós özvegye 165 
–, Nagy Bene leánya, apáca 260 
–, pribóci Dezső leánya 983 
–, Roland vajda felesége 890 
–, tótsolymosi Apród Miklós leánya 50, 70 
klarisszák l. óbudai, váradi 
Klasov l. Káloz 
Klčov l. Kolcsva 
klerikus 41, 139–140, 188, 194, 197, 208, 

214, 228–229, 351, 381, 439, 467, 
627, 658, 691, 720, 867, 869, 888–
889, 915, 948, 970–972 

Kližská Nemá l. Néma 
Ključ l. Kljucs 
Kljucs (Cluch, Clwch, Kluch), vár, ma 

Ključ, BH. 155, 621  
Klokochouch, folyó 833 

knini (Ho.) püspök l. Balázs, János 
– püspöki szék üresedésben 242–244, 

255, 490, 492, 521–522, 642, 779–
783, 814, 872–875, 880, 938–941, 
950, 1000–1001 

Koachy l. Kovácsi 
Koacy l. Kovácsi 
Koarzegh 748  
Koaznya 229 (Somogy m.) 
kóborló 388, 527 
Kobulnica (Kabulnichapataka, Kabulnycha-

pataka), ma Kabalás (Kobylnice, Sz.) 
30 (Zemplén m.) 

Kobylnice l. Kobulnica 
Kobzos (dict.) Miklós, kazsui, kerészi, 

veskóci 800, 844 
Koch l. Kocs 
Kocs (Koch), ma Nemeskocs 978 (Vas m.) 
– (Koch) 855 
kocsma 546 
Kohan 229 (Somogy m.) 
Kojatice l. Kajáta 
Kokas l. Kakas 
Kokošovce l. Delne 
Kolačkov l. Kalács 
Kolbása (Kolbasa, Kulbasa), ma 

Brezina, Sz. 942 (Zemplén m.) 
Kolbasa l. Kolbása 
Kolchuan l. Kolcsva 
Kolchwan l. Kolcsva 
Kolcsmező l. Hosszúmező 
Kolcsó l. Kolcsva 

Kolcsva (Kolchuan, Kolchwan, Kyskolch-
wan), ma Kolcsó (Klčov, Sz.) 189, 
208, 940 (Szepes m.) 

Kolíňany l. Kolon  
Kolon, ma Kolíňany, Sz. 295, 520 (Nyitra m.) 
Kolontár (Koruntal) 25, 177, 308, 723 

(Veszprém m.) 
Kolos (Kyskolus), ma Kallósd 978 (Zala m.) 
– (Kolus), Lack fivére, királyi ifjú 496 
Kolosczy 57  
kolostor l. modrusi, nagyszombati, óbudai, 

pápoci, Szt. Miklós-, újhelyi, váradi, 
vasvári, veszprémvölgyi, zágrábi, zárai, 
Zlath hegyi; l. még monostor 

Kolosuar l. Kolozsvár 
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Kolozs (Clusakna), ma Cojocna, Ro. 
657 (Kolozs m.) 

– (Clus, Kolus) megye 602, 829 
– megye hatósága 84 
kolozsi szolgabíró l. Henke Mihály; Já-

nos, Domokos fia 
Kolozsgyula l. Gyula 
Kolozskara l. Kara 
Kolozskorpád l. Korpád 

kolozsmonostori (Clusmonostra, Clusmonstra, 

Clusmonustra, Clusmunustra, Colus, 

Colosmonostra, Colusmonustra, Kolus,  

Kolusmostra, Kolusmonostra, Kolus-

monostora, Kolusmunstra, Kulus, 

Kulusmonustra; ma Cluj-Mănăştur, 
Ro.) Szűz Mária-monostor és kon-

ventje 41, 132, 164, 231, 276, 332–
333, 349, 419, 448, 472–473, 557, 
602, 610, 671, 788, 792, 829–830, 
838, 871, 899, 930, 932 (Kolozs m.) 

– apát l. László, Ottó 
Kolozsnéma l. Néma 
Kolozspata l. Pata 

Kolozsvár (Clusuar, Kolosuar, Kolus-
war, Kwluswar), város, ma Cluj-
Napoca, Ro. 597, 721, Apx.: 125 (Ko-
lozs m.) 

Kolta (Koltha), ma Nemeskolta 17, 223, 
279, 846 (Vas m.) 

Koltha l. Kolta 
Kolus l. Kolos, Kolozs, kolozsmonostori konvent 
Kolusmonostora l. kolozsmonostori konvent 
Kolusmonostra l. kolozsmonostori konvent 
Kolusmostra l. kolozsmonostori konvent 
Kolusmunstra l. kolozsmonostori konvent 
Koluswar l. Kolozsvár 
Kolut l. Küllőd 
Komar 800, 844 (Zemplén m.) 
Komárom (Kamariensis, Kamaron) megye 

386, 644, 987 
Komechnicha 836 (Kőrös m.) 
Komiath l. Komjáti 
Komjáti (Komiath) 848 (Torna m.) 
Komlos l. Komlós  
Komlós (Komlos), ma Tapolykomlós 

(Chmel'ovec, Sz.) 415, 808, 898 (Sá-
ros m.) 

komlósi Szt. Kozma és Damján-egyház 
808, 898 

Komlospatak l. Komlóspatak 

Komlóspatak (Komlospatak), patak 898 
Komnyati 498 (Fejér m.) 
Komorod l. Komoró 

Komoró (Komorod, Komorou, Komo-
roud, Komorowd) 705, 708, 711, 
901, 955 (Szabolcs m.) 

Komorou l. Komoró 
Komoroud l. Komoró 
Komorowd l. Komoró 
Komyan 582, 592 (Krassó m.) 
Konak 97 (Bereg m.) 
Konch l. Kont 

Konchman fia János, lőcsei polgár 208 
Konia l. Kónya 
Konrád, királyi harangöntő 786 
–, mátyásfalvi 405 
–, notarius 896 
–, óbudai német 52 
– comes, wolfurti 344 
– (Korrard), Finta fia, konrádfalvi 629 
– fia Albert, pécsi polgár 367 
– fia György, görgői 50, 70 
– (Condra) fia László, konrádfalvi 629 
– fia László, zéllei 139 
– fia Miklós, talmácsi 83 
– fiai 954 
– fiai: Zayhan és Péter, szentadorjáni 817 
– l. még Chunrat, Conradus 
Konrádfalva (Korrathfolua), ma Gerse-

karát 629 (Vas m.) 
Kont (Cunt, Konch, Konth, Kontht, 

Kontz, Kunt, Kunth, Kuntht, Kwnth) 
Miklós mester, Tót Lőrinc fia, nádor 
(H, U), kunok bírája, erdélyi vajda, 
királyi pohárnokmester, sárosi, nyit-
rai, vasvári, soproni, barsi, varasdi, 
pozsonyi és szolnoki comes 4, 6, 12, 
14–15, 17, 21, 23, 28–29, 46–47, 50, 
56–57, 59, 64, 68–69, 78–80, 85–86, 
109, 112, 123–125, 128–130, 139, 
151, 155–156, 158, 160, 165–166, 
172, 177, 183, 186, 189–192, 197–
201, 208, 210, 213, 219–220, 227, 
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229, 237, 242–244, 253, 255, 257–
258, 265, 275, 278, 280, 284–285, 
291–293, 295, 307–315, 339, 346, 
348, 353–354, 360, 362–364, 369, 
372, 375, 379–380, 385, 388–391, 
395, 400, 411, 413–415, 419, 425, 
428, 432, 434, 443, 447, 455–457, 
459, 465–466, 483–484, 488, 490–
492, 498, 503, 506, 511, 514, 520–
522, 527, 531–532, 534, 536, 542, 
552–553, 555, 564, 567–568, 572–
574, 582, 585, 588, 592, 596, 599, 
611, 617, 620, 622, 624–626, 630, 
641–642, 644, 655, 658, 660, 669–
670, 675, 678–679, 687, 690–692, 
696–697, 701, 705, 707–718, 727–
728, 732, 735, 739, 742–745, 749–
751, 758–762, 763, 770–772, 775, 
778–783, 793, 799–804, 806, 808–
809, 813–820, 822, 835, 837, 842–
843, 848, 854, 862–864, 868–869, 
872–875, 878, 880, 893–895, 898, 
900–901, 903, 906–907, 911–912, 
916–917, 920–921, 923, 926–928, 
933, 938–941, 945–946, 949–950, 
952, 955, 959, 967–968, 974, 980, 
982, 992, 995, 997, 1000–1001, 1008, 
1016, Apx.: 160–161, 187–188, 204–
205, 209, 214, 218 

– (Kanch, Konth) fia János, szapi 197 
Konth l. Kont 
Kontht l. Kont 
Kontra (Contra dict.) Gergely, Antal fia, 

miskei 25, 308, Apx.: 11 
– (dict.) Miklós, Antal fia, miskei 308 
Kontz l. Kont 

konvent 104, 360, 548, 560, 594–595, 
710, 755; l. még béli, bulcsi, csatári, 
esztergomi, fehérvári, garamszent-
benedeki, hévízi, kolozsmonostori, le-
leszi, menedékkői, óbudai, pannon-
halmi, pécsváradi, sági, somogy(vár)i, 
szekszárdi, turóci, váradelőhegyi, 
vasvári, veszprémvölgyi, zala(vár)i, 
Zlath hegyi, zobori, zselici 

– tanúsága (embere) 4, 21, 36, 43, 64, 
71, 89, 96–97, 108–109, 128, 132–
133, 139, 144, 150, 153, 162, 164, 
166, 197, 206–207, 211–212, 221, 
229, 231, 240, 275, 349, 356, 376, 
381, 416, 428–429, 448, 453, 470, 
473, 499, 505, 520, 536, 542, 545, 
555, 567, 572, 574, 587a, 602, 610, 
613, 616, 622, 632–633, 643, 649, 
658, 706, 752, 755, 763, 772–773, 
776, 788, 792, 796, 800–802, 806, 
808, 829–830, 838, 842, 844, 848, 
856–859, 878, 889, 898–899, 903, 
920–921, 930, 932, 933, 945, 949, 
956, 972–973, 977, 980, 996, 999, 
1021–1022 

Konzka l. Kanizka 
Konya l. Kónya 
Kónya (Konya), Miklós fia, Bodmer-i 317 
– (Conia, Konya) mester, Tamás erdélyi 

vajda fia, Miklós apja, pozsonyi 
comes 63–64, 83, 620, 675, 730, 
Apx.: 14–15 

Kopa, István fia, németi 614 
Kopach fia Kous 991 
Kopachfalua (Kopachfalwa) 99 (Mára-

maros m.) 
Kopachfalwa l. Kopachfalua 
Kopas, nádasdi 177 
Kopaz, Péter fia, némai 544 
Kopoch Mihály, Vtalou fia 527 
Koprivna l. Kaporna 
Koprivnica l. Kapronca 
Kopus l. Kapos 
Kopy l. Kapi 

korbáviai (ma Krbava, Ho.) püspöki szék 

üresedésben 242–244, 255, 490, 492, 
521–522, 642, 779–783, 814, 872–
875, 880, 938–941, 950, 1000–1001 

Korima l. Kurima 
Korlát (Corlatfalua) 443 (Abaúj m.) 
– (Corlat) fia Beke, szimői 375 
Korláthelmec l. Helmec 
KornaLypa 743 (Torna m.) 
Korogh l. Kórógy 
Kórógy (Korogh) 372 (Bihar m.) 
– (Korogh), vár 353, 583, 618 (Valkó m.) 
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Koroleve l. Királyháza 

Koromla (Kurumpla) 307, 378, 439 
(Veszprém m.) 

Koromzou 855 (Tolna m.) 
Korpad l. Korpád 
Korpád (Korpad, Kurpad), ma Kolozs-

korpád (Corpadea, Ro.) 33, 557, 932 
(Kolozs m.) 

– (Korpad), ma Kiskorpád 229 (Somogy m.) 
– (Corpad) 954 
Korpona (Corponensis), város, ma 

Krupina, Sz. 546 (Zólyom m.) 
Korrard l. Konrád 
Korrathfolua l. Konrádfalva 

Korrus 527  
Koruntal l. Kolontár 
Kosa, óbudai polgár 157 
–, Pál fia, dobrakucsai 72 
–, Tót Péter fia 388 
Koschal fia János 36 
Košecké Rovné l. Rovne 
Kospa 855 (Tolna m.) 
Kosuh l. Kazsu 
– parua l. Kazsu 
Kothath (dict.) Henrik fia Herke 183, 434 
Kotonya l. Kutina 
Kouach l. Kovácsi 
Kouachhyda l. Kovácshida 
Kouachi l. Kovácsi 
Kouachuagasa l. Kovácsvágása 
Kouachy l. Kovácsi 
Kouaznya 58, 801 (Somogy m.) 
Kous, Kopach fia 991 
Kováčová l. Kovácsvágása 
Kovács (Faber) János, ősi jobbágy 790 
Kovácshida (Kawashyda, Kawazhida, 

Kouachhyda) 389 (Baranya m.) 
Kovácsi (Kowachy) 778 (Bars m.) 
– (Kowachy) 372 (Bihar m.) 
– (Koacy, Kouachy) 544, 644 (Eszter-

gom m.) 
– (Koachy, Kouachy), ma Rinyakovácsi 

229, 889 (Somogy m.) 
– (Kouachy) 848 (Torna m.) 
– (Kouach), ma Rábakovácsi 28 (Vas m.) 
– (Kouach), ma Pápakovácsi 177 (Vesz-

prém m.) 
– (Koachy) 316 

– (Kouachi) 469  
Kovácsvágása (Kouachuagasa, Kowach-

wagasaa), ma Kiskovácsvágása 
(Kováčová, Sz.) 743 (Torna m.) 

Kowachwagasaa l. Kovácsvágása 
Kowachy l. Kovácsi 

Koyno (Coyno) fia Pál, Muthna-i 421, 546 
Kozal l. Kazal 
Kozma l. Nemes Kozma 
–, litteratus 309, 321, 542, 815, 823–824 
–, malomsoki jobbágy 217, 350 
– mester, officialis 944 
–, Bede fia, szabolcsi várjobbágy, rádi 

706, 716 
–, Beke fia, tapsonyi 315, 818, 889 
–, János fia, szentgyörgyi Apx.: 4, 13 
– fia Egyed, Doba-i 349 
– fia János, kökényesi 158, 381 
– fia Miklós, Muthna-i 546 
– fia Péter, fejéregyházi 840 
– fia Tamás, bánvőki 556 
– fiai: Kálmán és Antal, bácsi 359 
– fiai: Pál, Bálint és György, Mach-i 733 
Kozon l. Kaszony 
Kožuchov l. Kazsu 
Kozwn l. Kaszony 
Köblös (Kublus) 620 (Arad m.) 
köböl 1006 
Köcsk (Kuchk) 20, 53, 91, 110, 467, 

568, 603, 978 (Vas m.) 
Köcski Sándor l. Sándor országbíró 
kő-határjel 231, 421, 564, 577, 593, 644, 857 
kői (Kw; ma Banoštor, Sze.) káptalan 

465 (Szerém m.) 
Kökényes (Kukenes) 158 (Baranya m.) 
– (Kekenyes), ma Kökényesmindszent 

229 (Zala m.) 
Kökényesmindszent l. Kökényes 
Kőkert (Kwkerth) 1014  
Kölcse 512–513 között (Szatmár m.) 
– (Kelche, Kulche), László fia, kéri, 

mátyóci 772, 920 
kölcsön 54, 57, 371–372 között, 380, 

540, 673, 769 
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költség 21, 57, 166, 211, 261, 299, 338, 
357–358, 415, 429, 496, 560, 583, 
724, 809, 846, 871 

Kőmell (Kwmel), kő 153 
könyök 767 
könyv 194 
Körmendi nagy út (Kurmendynoguth), 

út 810 
Körös (Cris, Keurus), folyó 710, 873 
Kőrös (Crisium), város, ma Criš, Ho. 

22, 435, 836 (Kőrös m.) 
– (Kewrus), ma Küküllőkőrös (Curciu, 

Ro.) 788, 838 (Szászföld) 
– (Cris, Crys) megye 76, 151, 159, 185, 

435, 621 
– megye hatósága 435, 833, 836  
kőrösi Boldogságos Szűz-kolostor 435 
– comes embere 72, 107 
– comes l. György 
– perjel l. Benedek 
– prothonotarius l. Ádám 
– szolgabíró l. Aladár, Pósa fia; Balázs, 

Illés fia; Egyed, Bexe fia; István, 
László fia 

– vicecomes l. János, Jakab fia 
Kőröshegy (Keurusheg) 771 (Somogy m.) 
Körösladány l. Nadány 
Köröstarján l. Tarján 
Kötcse (Kechefolua) 229 (Somogy m.) 
Kővágóörs l. Örs 
Köved (Kuved) 133 (Szabolcs m.) 
Kövesd (Kuesd, Kuuest), ma Várboksán 

(Bocşa, Ro.) 282, 596 (Krassó m.) 
– (Kuesd), ma Balatonkövesd 177 (Zala m.)  
– (Kuesd) 348, 735 (Valkó m.) 
– (Kuesd), patak 397 
Kövesdpataka (Kwesdpathaka), ma 

Újsopot (Şopotu Nou, Ro.) 68 
(Krassó m.) 

Kövesorr (Kwesorr), hegy 657 
Kövesvíz (Kwuesuize), víz 230 
követ(ség) 24, 170, 154, 271, 304, 461–

462, 535, 604, 765, 769, 807, 834, 
905, 908 

Közbérc (Kuzberch), hegy 931 

Középnémeti (Kezepnemethy, Kuzep-
nempty, Kuzepnempti, Kwzepnempty, 
Nempty), ma Tornyosnémeti 360 
(Abaúj m.) 

közgyűlés (congregacio generalis) l. 
erdélyi vajdai, megyei, nádori, szlavón 
vikáriusi 

– kihirdetése 47, 210, 388, 435, 469, 476, 829 
közhitelű eljárás szabályozása 595 
közjegyző 88, 194, 661, 756, 919 
közös használat (birtoklás) 6, 141, 345, 

360, 362, 370, 376, 502, 539, 574, 
593, 629, 687, 753, 808, 857, 878, 
898, 907, 937 

közrendű (nem nemes) 5, 25, 36, 41, 47, 
63, 139, 177, 229, 247, 293, 347, 
350–351, 448, 470, 480, 495, 598, 
627, 666, 922, 967, 972, 996 

Krain l. Krajna 
Krajna (Carniolia, Krain) 93–94, 407 
Krakkó (Cracouia), ma Kraków, Lo. 

306, 737 
Kraków l. Krakkó 
Král'ovské Lubela l. Lubella 
Král'ovský Chlmec l. Helmec 
Krásna nad Hornádom l. Széplak 
Krassó (Crasso, Crassou, Crassow, 

Karassow, Krassou) megye 68–69, 
426, 507, 582, 585, 588, 592, 596, 
718, 1017; l. még márka 

– megye hatósága 282, 507, 512, 615, 646 
krassói szolgabíró l. László, Jakab fia 
– vicecomes l. Lőrinc, Domokos fia 
Krassófő (Crassofew), vár, ma Caraşova, 

Ro. 512 (Krassó m.) 
krassófői alvárnagy l. Dorman János 
Krassószékás l. Székás 
Krassou l. Krassó 

Kraszna (Crazna, Karazna, Krazna) 
megye 533, 562, 663, 1016 

Krasznarécse l. Récse 
Krazna l. Kraszna 
Krbava l. korbáviai 
Kresthych (Krystych) nemzetség 483 
Kréta, sziget 262, 504, 812 
krétai érsek 148, 154 
Krišov l. Kerész 
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Krížovany l. Szentkereszt 
Krk l. Vegla 
Krupina l. Korpona 
Krusa fia Imre 76 
Krystych l. Kresthych 
Kublus l. Köblös 
Kuche 49 (Pozsony m.) 
Kucheth l. Kecset 
Kuchin l. Kucsin 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchyn l. Kucsin 
Kučín l. Kucsin 

Kucsin (Kuchin), ma Alsóköcsény 
(Kučín, Sz.) 843 (Zemplén m.) 

– (Kuchyn), ma Felsőköcsény (Kučín, 
Sz.) 964 (Sáros m.) 

Kuesd l. Kövesd 
Kukenes l. Kökényes 
Kulbasa l. Kolbása 
Kulche l. Kölcse 
kulcsár 561, 855 
Kulkud 771 (Somogy m.) 
Kulus l. kolozsmonostori konvent 
Kulusmonustra l. kolozsmonostori konvent 
Kumperd l. Kumpurd 
Kumpurd (Kumperd), Kupe fia, újvásári 174 
– (Kunpurd) fia Péter, gombai 343 
Kun (Cwn dict.) János, gálospetri 805 
Kunczek, besztercei 484 
Kundrich, halászóhely 370 
Kunisperg l. Újbánya 
Kunizlofalua 141 (Valkó m.) 
Kunmpurd l. Kumpurd 
kunok bírája l. nádor 
– tizedfizetése 142 
Kunország (Co) l. királyi privilegiális 

intitulacio 
Kunt l. Kont 
Kunth l. Kont 
Kuntht l. Kont 
Kup 177, 519 (Veszprém m.) 
Kupe fiai: Kumpurd, Mihály és Both, 

újvásári 174 
Kurima (Karima, Korima) 30, 77, 964 

(Sáros m.) 
Kurmendynoguth l. Körmendi nagy út 
Kurmusd (Kermewsd) 200 (Pilis m.) 
Kurpad l. Korpád 
Kurth l. Kürt 
Kurumpla l. Koromla 

Kuryak l. Curiacus 
Kusal l. Kusaly 
Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. 358, 

552, 877 (Közép-Szolnok m.) 
Kusalyi Jakcs l. Jakcs, Tamás fia 
Kusfurbah 50, 70 (Szepes m.) 
Kusyd (Kwsyd) fia Pál, kapolyi 902 
kút 153, 182, 205, 473, 542, 564 
Kutas (Cutos, Kuthus), ma Kis- és 

Nagykutas 538 (Zala m.) 
Kute, jobbágy 911 
Kuth 801 (Somogy m.) 
Kuthus l. Kutas 
Kutina (Kotonya), Ho. 155 (Kőrös m.) 
– (Kotonya), folyó 155 
kutinai Mindenszentek-egyház 155 
Kutjevo l. gotói monostor 
Kuuest l. Kövesd 
Kuved l. Köved 
Kuzberch l. Közbérc 
Kuzepnempti l. Középnémeti 
Kuzepnempty l. Középnémeti 
Küküllei János l. János, Apród Miklós fia 
Küküllő (Kykillew) megye 83 
küküllői (Kykellew, Kykwlleu, Kykwllew) 

főesperes l. János, Apród Miklós fia 
Küküllőalmás l. Almás 
Küküllőkőrös l. Kőrös 
Küküllőmagyarós l. Monyorós 
Küküllősárd l. Sárd 
Küllőd (Belkulud), ma Kolut, Sz. 527 

(Bodrog m.) 
Külsővat l. Vat 
Kürt (Kurth, Kyurt), ma Fajkürt 

(Dedinka, Sz.) 47, 241 (Bars m.) 
– (Kwirth, Nagkwirth), ma Assakürt 

(Nové Sady, Sz.) 896 (Nyitra m.) 
– (Kyrth, Kyurth), ma Csallóközkürt 

(Ohrady, Sz.) 46, 278 (Pozsony m.) 
Kürtös (Kyurtus) 158 (Somogy m.) 
– (Kyrthus) 542 (Zala m.) 
Kvestoslavov l. Úszor 
Kw l. kői káptalan 
Kwe (dict.) Miklós fia Mihály, Doby-i 375 
Kwesdpathaka l. Kövesdpataka 
Kwesorr l. Kövesorr 
Kwirth l. Kürt 
Kwkerth l. Kőkert 
Kwluswar l. Kolozsvár 
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Kwmel l. Kőmell 
Kwnth l. Kont 
Kwsyd l. Kusyd 
Kwuesuize l. Kövesvíz 
Kwzepnempty l. Középnémeti 
Kyburg (Kiburg), Svájc 93 
Kykellew l. küküllői 
Kykillew l. Küküllő 
Kykuueedy l. Kisköved 
Kykwlleu l. küküllői 
Kykwllew l. küküllői 
Kylye 890 (Szabolcs m.) 
Kyne l. Kene 
Kynkus 229 (Somogy m.) 
Kynygesperg l. Újbánya 
Kyow 843 (Zemplén m.) 
Kyralifiasamut l. Samut 
Kyralyfiasamod l. Samut 
Kyrch l. Kércs 
Kyrihknofh Márton, pozsonyi esküdt 

polgár 278 
Kyrth l. Kürt 
Kyrthus l. Kürtös 
Kys l. Kis 
Kysalmaspatak l. Kisalmáspatak 
Kysanarch l. Anarcs 
Kysazar l. Azar 
Kysazor l. Azar 
Kysbarat l. Barát 
Kysbasarfew (Kysbosarfew), folyó 579 
Kysberen l. Berény 
KysBersen l. Kisberzseny 
Kysbosan l. Kisbossány 
Kysbosarfew l. Kysbasarfew 
Kysbuchan l. Bucsány 
Kysdench 444 (Zala m.) 
Kysdobisan 945 (Bereg m.) 
Kysendred l. Endréd 
Kysendreud l. Endrőd 
Kysfalu l. Kisfalu 
Kysfalud l. Kisfalud 
Kysfalw l. Kisfalu 
Kysfolud l. Kisfalud 
Kysgaladnafeu, folyó 579 
Kyshanua l. Kishanva 
Kysheluen 182 (Trencsén m.) 
KysIwanus l. Kisjános 
Kyskasuh l. Kazsu 
Kyskeer l. Kiskér 
Kyskemyn 668 (Bihar m.) 
Kysker l. Kiskér 
Kyskolchwan l. Kolcsva 

Kyskolus l. Kallósd, Kolos 
Kyskosuh l. Kazsu 
Kyskwluz l. Kallósd 
Kysmalanyan (Kywsmalyan) 567, 586 

(Bars m.) 
Kyssarlo l. Salló 
Kysscelepchen l. Kisszelepcsény 
Kyssemyen l. Kissemjén 
Kystarkan l. Tárkány 
Kystopolchan l. Kistapolcsány 
Kystornouch l. Tarnóc 
Kysuarada l. Várda 
Kysuechefeu l. Vecsefő 
Kysuereb l. Vereb 
Kysuertes 855  
Kyswatha l. Vata 
Kyszelepchen l. Kisszelepcsény 
Kyurt l. Kürt 
Kyurth l. Kürt 
Kyurtus l. Kürtös 
Kywsmalyan l. Kysmalanyan 
Kyzd l. Kézd 
 
L 
L l. Lodoméria 
Laachaa l. Láca 
Laad l. Lád 
Laak l. Lak 
Laaz, fennsík 729 
Laborcfalva l. Volya 
Laborcmező l. Hosszúmező 
Láca (Laachaa, Laccha), ma Lácacséke 

574, 878 (Zemplén m.) 
Lácacséke l. Cséke, Láca 
Laccha l. Láca 
Lachk l. Lack 
Lack l. Vörös Lack 
– (Lachk), pazonyi 48 
– (Lachk), varbóci 848 
– (Lachk, László), Lukács fia, nádasdi 128 
– (Lachk), Márk fia 410 
– (Lachk), Márton fia, Chenkez-i 295 
– (Lachk), Péter fia, Coruscamellek-i 836 
– (Lachk), Vörös Lack fia, erdőtelki 591 
– (Lachk), Miklós és Pál ungi comes-ek 

apja 109, 166, 207, 240, 247, 528, 
590, 666, 685, 925, 988 

– (Lachk) comes, mester, Miklós apja, 
Kolos fivére, királyi ifjú 265, 308, 496 

– (Lachk) fia István, patai 363 
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– (Lachk) fiai: Gergely, Dénes és István 
343–344 között 

Lackfi András l. András erdélyi vajda 
Lackfi Dénes l. Dénes kalocsai érsek; 

Dénes, István fia, erdélyi vajda 
Lackfi Imre l. Imre királyi lovászmester  
Lackfi István l. István erdélyi vajda 
Lackfi Miklós l. Miklós székelyispán 
Lackfi Pál l. Pál, Lack fia, beregi comes 
Lad l. Lád 
Lád (Lad), ma Lad 229 (Somogy m.) 
– (Laad) 359 (Zala m.) 
láda 185, 203, 585, 595, 797, 864 
Ladány (Ludan), ma Tiszaladány 181 

(Szabolcs m.) 
lagena 139 
Lagina l. Legina 
Lajos, aquileiai pátriárka 169, 700 
– (Lodouichus, Lodowyc, Ludowic, 

Ludowig, Ludwig, Ludweig), I., ma-
gyar (H, Hwngern, U, Ungern, V) ki-
rály, herceg, I. Károly és Erzsébet fia, 
András fivére 1–2, 7, 11–13, 18, 20–
21, 23–25, 27, 30–39, 42–44, 46–51, 
53–54, 56-57, 59–64, 66, 68–70, 72, 
75–77, 79–80, 82, 85–99, 102–103, 
106–110, 112, 114–119, 123–132, 
134–135, 138–139, 142, 144–146, 
148–150, 153–156, 158, 159–160 között, 
160–164, 166, 169–170, 172, 175, 
177, 179, 181–183, 187–192, 195–
196, 203–211, 217, 220–221, 227–
228, 231, 236–240, 242–246, 250, 
253–255, 263–265, 267, 270–273, 
275, 280–281, 285, 290, 293–296, 
299–306, 308, 314–331, 333–337, 
339–340, 342, 343–344 között, 344, 
346–348, 350–351, 353–356, 360–
361, 363–364, 368–369, 371–372 kö-
zött, 373, 376, 378–379, 381, 383–
384, 388, 396–400, 403–405, 407–
410, 413–420, 422–424, 426–427, 
429–434, 436–437, 439, 441–442, 
444, 449, 452–458, 460–461, 467–
468, 470–471, 474–475, 480–483, 

486–494, 496–497, 499, 502–508, 
509–510, 512–513 között, 514, 521–
524, 526–527, 529, 533, 535, 537–
539, 543–548, 550–556, 558–559, 
563–564, 567–573, 575–579, 581, 
583–584, 586, 587a, 591, 595, 598–
599, 601, 605–607, 611, 613, 616–
618, 620–621, 624–627, 630–633, 
635, 638, 642–645, 647, 649–652, 
656, 664–667, 674–675, 677, 681, 
683, 685, 686, 688, 690, 691, 698–
700, 703–704, 706, 708, 710, 712, 
715–718, 721–722, 734, 737–738, 
741, 743–744, 747, 752, 756, 758–
760, 761–762, 765, 767–769, 773, 
778–784, 786–787, 789, 793–797, 
799, 805, 807, 810, 812, 814–815, 
817–818, 821–829, 841–842, 845–
847, 852–853, 855–859, 861, 864, 
866, 868, 870, 872–878, 880–882, 
891–893, 897, 902, 905, 908–909, 
915–916, 921, 923, 927–929, 935–
936, 938–941, 944, 947–948, 950, 
954, 956, 964, 967, 969–973, 975–
981, 984–990, 992, 994, 996, 998–
1003, 1005, 1007–1015, 1015–1016 
között, 1024, Apx.: 1–224  

Lak (Laak) 1021–1022 (Tolna m.) 
– (Laak), ma Kéttornyúlak 177, 831 

(Veszprém m.) 
lakatlan birtok (föld) 81, 184, 341, 602, 633 
Lampert, országbíró 360 
–, Bodrog fia, olgyai 295 
–, Lampert fia, szepesi kanonok 371–372 

között 
–, Tamás fia, szörcsöki 25 
– fia Domokos, hangonyi 363 
– fia Lampert, szepesi kanonok 371–372 

között 
– fia Márk, Vsobor-i 629 
Lampertszásza (Lompertzaza, Lumpreth-

zaza, Lumpprethzaza, Luppertzaza, 
Lupperthzaza, Luppretzaza, Luppreth-
zaza, Luprethzaza), ma Beregszász 
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(Berehovo, Ukr.) 247, 686, 745, 752, 
757, 857–829, 925 (Bereg m.) 

Lanceus (Leonthius, Leonthinus, Leon-
tyus, Leonthyus, Leonthynus) mester, 
Beke fia, soproni vicecomes, tapsonyi, 
szentkozmadamjáni 315, 388, 390, 
467, 818 

– (Lanchfretus, Lanchret, Lanchretus) fia 
Beke, tapsonyi, szentkozmadamjáni 
80, 390, 839 

Lanchfretus l. Lanceus 
Lanchret l. Lanceus 
Lanchretus l. Lanceus 
Langneus l. Langueus 

Langueus (Langneus), László fia, tolcsvai 
574, 670, 726, 878 

Lapis S. Mychaelis l. Szentmihálykő 

Lapsaar, tó 263 
Lapser, hn. 294 (Pozsony m.) 
Lapuch Apx.: 171–172 
Lapus 5, 397 (Fehér m.)  
Lascov l. Lászó 
Laskod 727 (Szabolcs m.) 
Lastomír l. Lesztemér 
László l. Buch László 
– l. Chazar László 
– l. Farkas László 
– l. Kato László 
– l. Pozsár László 
– l. Tolvaj László 
– l. Ungi László 
– l. Vörös László  
– 320 
–, budai kanonok 52, 357 
–, daróci 643 
–, domonkos provinciális perjel 628 
–, egri őrkanonok 335, 363, 605–606 
– mester, esztergomi kanonok 139, 644, 748 
–, fehérvári káptalan papja 596, 843 
–, Fygd-i 356 
–, galsai 397 
–, Halmas-i officialis 596 
–, káli 153 
–, kalocsai prépost 517 
–, kátai 369 
– mester, királyi phisicus 82  

–, kolozsmonostori apát 41 
–, kürtösi 158 
–, litteratus 32–33, 174, 210, 294–295  
–, lozsádi 173, 230 
–, I., Szt., magyar király 381, 644 
–, IV., magyar (H) király 64, 86, 360, 

363, 376, 408, 436, 505, 631, 856, 
918, 990, 1003 

–, magyi 980 
–, Mok-i 34 
–, opuliai herceg 50, 583, 749 
–, Paka-i 687 
– mester, gömöri vicecomes, pápocsi 832 
–, petróci 915 
–, polányi 509 
–, tyukodi 974 
–, veszprémi püspök, királynéi kancellár 

56–57, 59–60, 68–69, 78–80, 123–
125, 129–130, 153, 155–156, 158, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353–354, 413–415, 
440, 455, 488, 490–492, 503, 506, 
521–522, 552, 624–625, 630, 642, 
675, 743–744, 771, 779–783, 814, 
842, 868, 872–875, 880, 884, 902, 
916, 936, 938–941, 950, 1000–1001 

–, Ákos fia 360, 447 
– mester, Amadé nádor fia, Aba nb. 64, 803 
–, András fia 310 
–, András fia 348, 735 
–, András fia, berétei 231 
–, András fia, imregi 878 
–, András fia, szentistváni 177 
–, Balázs fia, récsei 131–132, 231 
–, Bálint fia, baksai 395, 660 
–, Barnabás fia, szentpáli 41 
–, Beke fia, iklódi 830, 932 
–, Benedek fia, Muthna-i 546 
–, Benedek fia, tuzséri 705, Apx.: 163 
–, Bény fia, zselizi 47 
–, Biri Tamás fia, biri 529 
–, Chal fia, Kancho, Zumur és Kathlyn 

apja, Detreh-i 191 
–, Chuda fia 140 
–, Csirke Miklós fia, pólyi 64 
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–, Dávid fia, dávidfalvi 945 
–, Demeter fia, csernelyi 400 
–, Dénes fia 749 
–, Dénes fia, János és István apja, méh-

keréki 790 
–, Detric fia, ózdi 680 
–, Dezső fia, feledi 118, 997 
– mester, Dezső fia, losonci 397, 707 
–, Dezső fia, szebenyei 698 
–, Domokos fia 325 
–, Domokos fia, cigándi 707 
–, Domokos fia, henyei 715 
–, Domokos fia, petróci 797 
–, Doncs fia, Márton, János, Benedek és 

László apja, tárkányi 275, 425, 574, 878 
– mester, Egyed fia, esztergomi érseki 

lovag 417 
–, Egyed fia, kápolnai 73 
–, Egyed fia, szomordoki 41, 333, 557 
–, Elleus fia, gacsályi 71, 524, 551 
–, Fancs fia, berényi 950 
–, Feuldric fia, György és Erzsébet apja 283 
– mester, Filpe fia, kórógyi, Zuglak-i 

353, 373 
–, Fülöp fia 388 
– mester, Fülöp fia, szentgróti 202, 478–

479, 953 
– mester, Fülpös fia, királyi lovag, 

kórógyi 583–584, 618 
–, Gál fia 579 
– mester, Gál fia, János apja, omori 106, 837 
–, Géci Péter fia 393 
–, Gergely fia, szécsi 262 
– mester, Gilét fia, Mihály, Miklós, Gilét, 

László és András apja, nemegyei, 
virágosberki 40, 332, 560, 597, 725 

–, György fia, menyői 349 
–, Illés fia, gacsályi 329 
–, Illés fia, szakolyi 515 
–, Imre fia, bakonyai 1, 18 
–, Imre fia, János és Péter apja, császlóci 575 
–, Imre fia, gyarmati 36 
–, Imre fia, nagyfalvi 370 
–, Imre fia, szentlászlói 954 
–, István fia 105 

–, István fia 35, 384 
– mester, István fia, Tamás apja, anarcsi, 

berencsi 89, 127, 136–137, 181, 329, 
714, 717, 813  

–, István fia, bánvőki 556 
–, István fia, halastói 19, 74 
–, István fia, kovácsi 469 
–, István fia, monostori 328 
–, István fia, ónoki 830 
–, István fia, patai 363 
–, István fia, peselneki 931 
–, István fia, szeretvai 590 
–, István fia, vitkai 330 
–, István fia, ozsdolai 931 
–, István fia, viski 914 
– mester, Iván fia, kállói 288, 324, 709, 

896, 949 
–, Jakab fia, Boboulnok-i 785 
–, Jakab fia, krassói szolgabíró, Chernech-i 512 
– mester, Jakab fia, lónyai 692 
–, Jakab fia, szepesi kanonok 371–372 

között 
–, Jakab fia, szörcsöki 177 
–, Jakcs fia, kusalyi 552 
–, Jákó fia, lubellai 147 
–, Jákó fia, szuhai 3, 943 
–, János fia 236 
–, János fia 519 
–, János fia 69, Apx.: 5 
–, János fia, azari 593 
– mester, János fia, bátori 144, 210, 312, 

341, 502, 770, 975 
–, János fia, becsei 177 
–, János fia, királyi familiáris, berényi 950 
–, János fia, endrédi 229 
–, János fia, eszenyi 425, 878 
–, János fia, karcsai 396, 967 
– mester, János fia, kazai 81, 118 
–, János fia, kázméri 42 
–, János fia, méhkeréki 790 
–, János fia, pelejtei 751 
–, János fia, péterfalvi 610 
– mester, János fia, rozgonyi 30, 316–

317, 319, 878, Apx.: 16, 22 
–, János fia, Elek apja, somosi 60, 415, 872 
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–, János fia, szentpéteri 442 
–, János fia, Albert apja, szkárosi 287–289 
– mester, János fia, szügyi Apx.: 157  
–, János fia, Langueus és Egyed apja, 

tolcsvai 670, 726 
–, János fia, vajai 819, 974 
–, Kelemen fia, reszneki 26, 631 
–, Konrád fia, Margit apja, konrádfalvi 629 
–, Konrád fia, zéllei 139 
– mester, László fia, Elye-i 229, 889 
–, László fia, eszenyi 749 
–, László fia, járai 132 
– mester, László fia, nemegyei, virágos-

berki 560 
–, László fia, szécsi 341 
–, László fia, szekeresi 819 
–, László fia, tárkányi 878 
–, Lengyel János fia, kállói 497, 690 
–, Lökös fia Apx. 187–188, 204–205, 

209, 214, 218 
–, Lőrinc fia Apx.: 159 
–, Lőrinc fia, nagymihályi 150, 206, 613, 

750, 827 
–, Magyar Dénes fia, Endus-i 399, 606 
–, Marcell fia, András apja, felszántói 772 
–, Máté fia 347 
– mester, Máté fia 692  
–, Máté fia, Leue-i 735, 946, 980 
–, Máté fia, tárkányi 89, 135, 878 
–, Mátyás fia, Leue-i 348 
–, Mihály fia 131–132 
–, Mihály fia, hanyi 25 
–, Mihály fia, hidegkúti 25 
–, Mihály fia, Ubul és Mihály apja, 

kállói, kissemjéni, semjéni 288–289, 
313, 521, 529, 678, 684, 696, 709, 
894–895, 951–952, 962 

–, Mihály fia, szentpéteri 442, 787 
–, Mike fia, tótőri 473, 830, 932 
–, Miklós fia 644 
– mester, Miklós fia 830 
–, Miklós fia 837 
–, Miklós fia, Bata-i 878 
– mester, Miklós fia, Bathya-i 348, 735, 946  
– mester, Miklós fia, dobokai 276  

–, Miklós fia, edöstornyai 938 
– mester, Miklós fia, gyulai 100  
–, Miklós fia, ivánci 508 
–, Miklós fia, jemniki 201 
–, Miklós fia, kékkői 1000 
–, Miklós fia, keresztúri 631 
–, Miklós fia, kusalyi 283  
– mester, Miklós [horvát és szlavón] bán 

fia, lendvai 309 
–, Miklós fia, méhesi 403–404 
–, Miklós fia, perényi 779 
–, Miklós fia, pólyi 505 
–, Miklós fia, rohodi 684 
–, Miklós fia, újlaki 860 
– mester, Mocsk fia, gáji 421, 546  
–, Musad fia, zalasdi 173, 230, 266 
–, Nagy János fia, csaholyi 236 
–, Pál fia 643 
–, Pál fia, butkai 394, 429 
– mester, Paska fia, zicsi 292, 576, 801, 

902, 936 
–, Péter fia 795 
–, Péter fia, anarcsi 48 
–, Péter fia, árokközi 186 
–, Péter fia, bori 632 
–, Péter fia, gombai 343 
–, Péter fia, győrvári 406 
–, Péter fia, kazsui, kerészi, veskóci 729, 

800, 844 
–, Péter fia, konrádfalvi 443 
–, Péter fia, panyolai 696, 906 
–, Péter fia, siklósi 388 
–, Péter fia, töttösi 956 
–, Pető fia, létai és bálványosi várnagy, 

derencsényi 560, 999 
–, Petőcs fia, szalánci 813 
–, Pócs fia, veskóci 729 
–, Ponch István fia 326 
–, Pósa fia, János és Pál apja, szeri 273, 

420, 426, 837, 882  
– mester, Roland [erdélyi] vajda fia, 

váradi és erdélyi kanonok, dobokai 
főesperes 890, 930  

–, Salamon fia, patai 333, 557 
–, Sándor fia 44 
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– mester, Simon fia, károlyi 330 
–, Simon fia, Munkad-i 738 
–, Sós Péter fia 286 
– mester, Szobonya fia, kevei comes és 

várnagy 282, 567, 572, 586, 616, 
1001, 1020 

–, Tamás fia, Mihály és László apja, 
eszenyi 135, 347, 425, 574, 749, 878 

– mester, Töttös fia, blinjai 39, 72, 107, 
237, 354, 390, 395, 498, 531, 534, 
536, 655, 660, 669, 687, 811, 828, 
835, 900, 927, 982, 1021–1022, Apx.: 
57–59 

–, Turchech fia 183, 434 
–, Ugod fia, Bolch-i 372 
– mester, Ugrin fia, al-országbíró 64, 460 
– mester, Vecse Miklós fia, Mihály és 

János apja, putnoki 314–315, 326, 540, 
645, 774, 816, 818, 824, 832, 997 

–, Vörös János fia, Benchench-i 108, 162 
–, Vörös Péter fia, Kathl-i 25 
– mester, Vörös Tamás fia, vecsei 298  
–, Vz fia 459, 466 
–, Wanchuk fia, tegenyei 763 
–, Wluengius Miklós fia 982 
–, János és László apja, Elye-i 229, 889 
–, Mihály és Simon apja, monoki 310, 

356, Apx.: 220 
–, István és János apja, nádasdi 496, 850, 1019 
– fia Ábrahám, szenterzsébeti 928 
– fia András, berényi 733 
– fia András, geszterédi 497 
– fia Antal, ukki 25 
– fia Balázs, szentlászlói 348, 465, 735, 946 
– fia Benedek, jolsvai 854 
– fia Benedek, kelemeni 348, 735, 946 
– fia Bereck, vajai 791 
– fia Bökény, szabolcsi vicecomes, löki 

180–181, 392–393, 365–366, 495 
– fia Dénes 811 
– fia István 629 
– fia István 926 
– fia István 1016 
– fia István, kázméri 942 
– fia István, korpádi 229 

– fia István, kőrösi szolgabíró 435, 833, 836 
– fia Jakab 28 
– fia Jakab, bezerédi 508 
– fia Jakab, Musla-i 363 
– fia János 206, 613 
– fia János 467 
– fia János 729 
– fia János, bodrogi szolgabíró, bajai 

527, 687 
– fia János, császlóci 11–13, 21, 133, 

222, 340, 528, 590, 656, 692, 713, 
775, 966, 994 

– fia János, füssi 37, 327 
– fia János, káldi 16 
– fia János, kövesdi 177 
– fia János, márki 857 
– fia János, officialis 84 
– fia János, palágyi 693 
– fia János, várdai 901, 955 
– fia László, járai 132 
– fia Mihály 928 
– fia Mihály, Kergurhazy-i 297, 636–637 
– fia Mihály, Kysuertes-i 855 
– fia Mihály, ukki 25 
– fia Mihály, verebi 855 
– fia Miklós 444 
– fia Miklós, berencsi 980 
– fia Miklós, lőrintei 25 
– fia Miklós, királyi al-asztalnokmester, 

lovag, szenyéri 157, 243–244, 477 
– fia Miklós, szepesi kanonok 371–372 

között 
– fia Miklós, szegedi főesperes, zarándi 

570–571 
– fia Péter 21 
– fia Péter, kolontári 25, 177, 723 
– fia Péter, németi 416 
– fia Péter, rozgonyi 30 
– fia Péter, Tiburch-i 829 
– fia Tamás, rannyamelléki 229 
– fiai: Mihály és István 629 
– fiai: János és Péter, császlóci 666, 821 
– fiai: Derzs és Pál, dobosi 460 
– fiai: Péter és Kölcse, mátyóci, kéri 772, 920 
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– fiai: István és Zámbó Miklós, királynéi 
ifjúk, mezőlaki 76, 204 

– fiai: János és Thalamer, Muthna-i 421, 546 
– fiai: Jakab és Miklós, nagymihályi 750, 796 
– fiai: Péter és Mihály, nádasdi 132 
– fiai: Mihály és János, patai 363, 817 
– fiai: István, Tamás és László, szécsi 341 
– fiai: Tamás, István és László, szekeresi 819 
– l. még Lack 
Lászó (Lazzow), ma Lascov, Sz. 848 

(Sáros m.)  
Latericia l. Latorca 
Lathk l. Latk 
Latinus l. Olasz 

Latk (Lathk) comes, Wlkozlow fia, Miklós 
apja, berstyanóci, kljucsi 155, 607, 621 

– l. Latkóc 

Latkóc (Latk), ma Látkovce, Sz. 146, 
187 (Trencsén m.) 

Látkovce l. Latkóc 

Latorca (Latericia, Latorch, Lator-
chawyze, Latorchavyze), folyó 729, 
739, 762, 1011 

Latorch l. Latorca 
Latorchavyze l. Latorca 
Latorchawyze l. Latorca 

Laurencius Celsi, velencei dózse 148, 
169, 216, 245, 248, 251, 281, 361, 
461–462, 504, 689 

Lázár, Jeszenői Péter fia, Aba nb., 
széplaki 64, 505 

Lázári (Lazary) 310  
Lazary l. Lázári 
Lazen l. Lazony 

Lazk 310  
Lazon l. Lazony 
Lazony (Lazen, Lazon), ma Ložín, Sz. 

7, 410 (Zemplén m.) 
Lazzow l. Lászó 
Leanwar l. Leányvár 
leánynegyed 26, 47, 67, 128, 165, 190, 

223, 262, 279, 283, 287–289, 371, 
375, 379, 403, 420, 438, 496, 502, 599, 
629, 631, 732, 772, 790, 800, 809, 813, 
843, 848, 855, 871, 890, 896, 907, 917, 
920, 949, 952, 983–984 

Leányvár (Leanwar), ma Révleányvár 
574 (Zemplén m.) 

Lechke l. Lekche 
Lechnica l. szentantalvölgyi 
Lechnice l. Lég 
Leegh l. Lég 
Lég (Leegh), ma Nagylég (Lechnice, 

Sz.) 295 (Pozsony m.) 
legátus l. pápai 
legelő 6, 21, 57, 136–137, 155, 194, 295, 

337, 357, 428, 496, 539, 629, 759, 921 
legeltetés 297, 428, 922 
Legina (Lagina), patak 187 
Leibic (Lyubych), város, ma L'ubica, 

Sz. 781 (Szepes m.) 
Lekche (Lechke) 527, 536, 687 (Bodrog m.) 
Lekes l. Lökös 
Leleez l. Lelesz 

lélekadomány 879, 886, 910, 912 
lélekgondozás 214, 720, 888 
Leles l. Lelesz 

Lelesz (Leles, Lelez, Leleez), ma Leles, 
Sz. 470, 480, 742 (Zemplén m.) 

leleszi Szt. Kereszt-monostor és konventje 
21, 30, 32–34, 48, 71, 89, 97, 109, 
133, 144, 150, 159–160 között, 206–
207, 210, 236, 240, 262, 275, 283, 
286–287, 289, 313, 324–325, 329, 
340, 371, 376–377, 394, 397–398, 
400, 416, 429, 453, 470, 480, 492, 
499, 545, 574, 587a, 593, 613, 638, 
643, 649, 656, 658, 690, 691–693, 
697, 701, 705–706, 726, 739, 742, 
749, 751–752, 775, 760–763, 772–
773, 796, 800, 806, 819, 821, 844, 
857–860, 869, 878, 887, 890, 918, 
920, 925, 934, 945, 949, 951–952, 
952, 966, 972–973, 977, 980, 994, 
996, 1006, 1011 

– őrszerzetes l. János 
– prépost 638; l. még Péter 
Lelez l. Lelesz 
Lendava l. Lendva 
Lendenow 50, 70 (Sáros m.) 
Lendva (Lyndua, Lyndwa), ma Alsó-

lendva (Lendava, Szl.) 229, 309, 321, 
576, 627, 815, 823, 944 (Zala m.) 
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Lendvai Miklós l. Miklós, István fia, 
horvát és szlavón bán 

Lengel l. Lengyel 
Lengen l. Lengyel 
Lengyel (Lengel, Lengen dict.) János, 

Ábrahám és Lengyel Lökös apja, 
kállói, semjéni 288–289, 393, 436, 
497, 521, 529, 678, 690, 727–728 

– (Lengel dict.) Lökös (Leukus, Lewkus) 
mester, Lengyel János fia, kállói, 
semjéni 34, 180, 288–289, 365–366, 
392–393, 436, 495, 497, 521, 529, 
678, 686, 690, 709, 727–728 

lengyel 644 
– király l. Kázmér, III. 
Lengyelország (P, regnum Polonie) 171, 

218, 306, 644, 743–744; l. még len-
gyel király 

Leonard (Leunard), famulus 645 
– fia István, gyulai 829 
Leonthinus l. Lanceus 
Leonthius l. Lanceus 
Leonthynus l. Lanceus 
Leonthyus l. Lanceus 
Leontyus l. Lanceus 
Lepes l. Lépes 
Lépes (Lepes dict.) János, görgényi vár-

nagy 560 
Lepsény (Wepsen) 158 (Veszprém m.) 
Lesenceistvánd l. Istvánd 
Lesko (Leskou), víz 739, 762, 1011 
Leskou l. Lesko 
Lesné l. Leszna 
Leszna (Lezna), ma Lesné, Sz. 109, 240 

(Zemplén m.) 
Lesztemér (Leztemer, Lezthemer), ma 

Lastomír, Sz. 109, 135, 240, 499 
(Zemplén m.) 

Leta l. Léta 
Léta (Leta, Letha), vár, ma Liteni, Ro. 

560 (Kolozs m.) 
létai várnagy l. János, Pető fia; Miklós, 

Pető fia 
Letán (Leton), ma Létánfalva (Leta-

novce, Sz.) 814 (Szepes m.) 
Létánfalva l. Letán 
Letanovce l. Letán, menedékkői monostor 
Létavértes l. Nagyléta 

Letenkew l. menedékkői monostor 
Letha l. Léta 
Leton l. Letán 
Leuche l. Lőcse 
Leuches (dict.) János 388 
Leucus l. Lökös 
Leue 348, 735, 946 (Valkó m.) 
Leuk l. Lök 
Leukes l. Lökös 
Leukus l. Lökös 
Leuld l. lövöldi monostor 
Leuldardow l. Lövöldardó 
Leunard l. Lonard 
Leurenthe l. Lőrinte 
Leusko 644 
Leustach l. Leusták 
Leusták (Leustach), szlavón bán 675 
– (Leusthac, Leustas), Péter fia, patai 

118, 363 
– (Leustach) fia István, Horhy-i 177 
– (Leustach) fia Péter 537 
– (Leustach) fia Tamás, ukki 25 
Leustas l. Leusták 
Leusthac l. Leusták 
Leutold l. Lipót 
Léva (Lewa), vár, ma Levice, Sz. 6 

(Bars m.) 
lévai várnagy l. Péter, Betlen fia 
levéltár 257; l. még káptalani, királyi 
Levice l. Léva 
Levoča l. Lőcse 
Lewa l. Léva 
Lewche l. Lőcse 
Lewcus l. Lökös 
Lewkes l. Lökös 
Lezna l. Leszna 
Leztemer l. Lesztemér 
Lezthemer l. Lesztemér 
Lichtenwald 530  
Liesková l. Mogyorós 
Lipche l. Lipcse 
Lipcse (Lypcza), ma Németlipcse 

(Nemecká L'upča, Sz.) 147 (Liptó m.) 
– (Lipche), ma Zólyomlipcse (Slovenská 

L'upča, Sz.) 504 (Zólyom m.) 
Lipóc (Lypolch), ma Kecerlipóc (Kecerovský 

Lipovec, Sz.) 31 (Sáros m.) 
– (Lipolcz, Lypolch) 183, 262, 337, 434 

(Valkó m.) 
Lipolcz l. Lipóc 
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Lipót (Leutold von Stadeck), osztrák 
marsall 168 

–, II. Albert fia, osztrák herceg 93–94, 
407, 675, 703, 737  

Lipovník l. Hárskút 
Lippó (Lyppow), ma Kislippó 388 (Ba-

ranya m.) 
Liptó (Lypto, Lyptou), ma Liptóújvár 

(Liptovský Hrádok, Sz.) 783 (Liptó m.) 
– (Liptou, Liptov, Lypto, Lyptou, Lyptow) 

megye 268–269, 630, 856, 1003, 
Apx.: 175 

– megye hatósága 865 
liptói alesperes 268; l. még Herman 
– comes l. Bebek György 
– plébánosok kiváltsága 268 
– vicecomes l. János, Sándor fia 
Liptószentmiklós l. Szentmiklós 
Liptou l. Liptó 
Liptóújvár l. Liptó 
Liptov l. Liptó 
Liptovský Hrádok l. Liptó 
– Mikuláš l. Szentmiklós 

Liszkó (Lizka, Lyzka, Lizko, Lyzko, 
Lyzkou) 78, 125, 130, 190–191, 242–
244, 255, 285, 415, 490, 492, 506, 
779–781, 783, 868, 872–875, 880, 
938, 941, 950, 964 (Valkó m.) 

– (Lizkou), patak 729 
Liszkói Pál l. Pál királyi asztalnokmester 
Liteni l. Léta 
Lithkee l. Litke 
Litke (Lithkee, Lythke), ma Fényeslitke 

711, 901, 955 (Szabolcs m.) 
litteratus 6, 25, 30, 31–33, 35, 37–38, 89, 

106, 113, 164, 183, 200, 211–212, 
249, 262, 275, 277, 309, 321, 333, 
348, 379, 384, 400, 434, 437, 539, 
542, 557, 563, 574, 632, 673, 749, 
815, 823–824, 837, 842, 849, 878, 
895, 909, 946, 930, 992 

Livada l. Egres 
Lizka l. Liszkó 
Lizko l. Liszkó 
Lizkou l. Liszkó 

ló (csikó, csődör, hátas-, hadimén, kanca, 

ménes, peg, rohzar) 1, 18, 21, 97, 100, 

109, 144, 158, 177, 203, 233, 240, 247, 
282, 287, 289, 292, 297, 345, 357, 395, 
461, 465, 495, 502, 519, 585, 592, 646, 
660, 690, 692, 723, 802, 871, 922, 956, 
977, 984, 1023 

– farkán húzatás 64 
Loch l. Lök 
Lochonch l. Losonc 
Lochunch l. Losonc 
locus refugii l. menedékkői monostor 
Lodomér, esztergomi érsek 46, 360 
–, veszprémi éneklőkanonok 196 
Lodoméria (L) l. királyi privilegiális 

intitulacio 
Lodouichus l. Lajos 
Lodowyc l. Lajos 
Lok l. Lök 
Lombardia 148, 699 
Lomna (Lumpna), ma Lomné, Sz. 30 

(Zemplén m.) 
Lomné l. Lomna 
Lompertzaza l. Lampertszásza 
Lona l. Lóna 
Lóna (Lona, Louna), ma Kendilóna 

(Luna de Jos, Ro.) 132, 448, 636–637, 
830, 932 (Doboka m.) 

Lontho l. Lontó 

Lontó (Lontho), ma Lontov, Sz. 914 
(Hont m.) 

Lontov l. Lontó 
Lonya l. Lónya  
Lónya (Lonya) 692, 749 (Bereg m.) 
Lorand l. Roland 
Losad l. Lozsád 
Losonc (Lochonch, Lochunch, Luchonch, 

Lusunch), ma Lučenec, Sz. 397, 707, 
715, 984 (Nógrád m.) 

Losonci István l. István szörényi bán, losonci 
Lothard (Lothhard), János fia, várkonyi 

62, 217, 336, 350, 427, 556 
– fia Miklós, vásárdi 537, 659 
Lothhard l. Lothard  
Lotou (dict.) András fiai 63 
Louk 836 (Kőrös m.) 
–, Miklós fia, Coruscamellek-i 836 
Louna l. Lóna 
Lourand l. Roland 
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lovag 21, 148; l. még esztergomi érseki, 
királyi 

lovagrend 661; l. még johannita 
Ložín l. Lazony 
Lozsád (Losad), ma Jeledinţi, Ro. 173, 

230 (Hunyad m.) 
Lőcse (Leuche, Lewche), város, ma 

Levoča, Sz. 85, 189, 208, 405, 598, 
784, 786 (Szepes m.) 

Lök (Lok), ma Garamlök (Lok, Sz.) 47 
(Bars m.) 

– (Leuk, Loch), ma Tiszalök 180, 365–
366, 495 (Szabolcs m.) 

Lökös l. Kis Lökös 
– l. Lengyel Lökös  
– (Leukus), egri 71 
– (Leukus), sági 388 
– (Leukus), Balázs fia, szamárföldi 321 
– (Lekes, Leukus), Bereck fia, Péter apja, 

bátori 144, 210, 312, 502, 770, 975 
– (Leukus), Csuka fia, karmacsi 603 
– (Leukus), Demeter fia, Egyed apja, 

bogdányi 34 
– (Leucus, Leukus) mester, Jakab fia, 

Gresencha-i 72, 107 
– (Leukes, Leukus) mester, Miklós fia, 

dobokai 132, 448, 830 
– (Leukus) mester, Péter fia, Orboua-i 767 
–, Miklós, Barnabás, Ilona és Klára apja, 

ivánkaházi 67 
– (Leukus, Lewcus) mester, László apja, 

királyi asztalnokmester 1008, Apx.: 
187–188, 204–205, 209, 214, 218 

– (Lewkes) fia Márton 753 
– (Leukus) fia János, horváti 203 
– (Leukus) fiai: Csuka János és János, 

karmacsi 978 
Lőrinc l. Nagy Lőrinc 
– l. Tatár Lőrinc 
– l. Tót Lőrinc 
– 806 
–, azari 593 
–, budai plébános, királyi és királynéi 

speciális káplán 1024 
–, bulcsi konvent tagja 947 

–, Chyto-i 536 
–, fejéregyházi 420 
– mester, királyi tárnokmesteri protho-

notarius 542 
–, klerikus 140 
–, leleszi konvent tagja 545, 613, 706, 844 
–, lesznai 109, 240 
–, Lukahaza-i 729 
–, pátyodi 236 
– mester, pozsonyi kanonok 263–264, 

556, 667  
–, sárosi rector, káplán 403 
– mester, spalatoi kanonok 766 
–, szárberényi 428, 921 
–, szentiváni 159, 185 
–, szepesi káptalan karpapja 598 
–, tótfői 576 
–, tordasi 62 
–, vitézi 322–323, 641, 813, 825–826 
–, Ambrus fia, Margit apja, ibrányi 949, 952 
–, Balázs fia, récsei 131–132, 231 
–, Bálint fia, királyi szabó 633 
–, Boda fia, Babonok-i 343–344 között 
–, Bulcsú fia 428, 921 
–, Darabos István fia, nádasdi 496, 1019 
–, Domokos fia, Erzsébet és Margit apja, 

besenyői 199 
– comes, mester, Domokos fia, harami 

várnagy, krassói vicecomes 282, 507, 
512, 615, 646  

–, Domokos fia, hetesi 600 
–, Egyed fia 417 
–, Felekus fia, kolontári 25, 177, 723 
–, Gergely fia, keresztúri 631 
–, Herbord fia 343–344 között 
–, Herbord fia, falkosi 26, 565 
–, Herbord fia, reszneki 26 
–, Him fia, aszúági 14, 512 
–, Imre fia, István zágrábi püspök, János 

és István apja, Osl. nb., kanizsai, 
csornai 12, 25–30, 250, 196, 437, 603, 
738, 822, 978 

–, István fia, kisberzsenyi 25 
– mester, István fia, nádasdi 496, 850, 

867, 1019 



 
623 

 

–, Jákó fia, abonyi 967 
–, János fia, Chenkez-i 295 
–, János fia, devecseri 25, 177 
–, János fia, kázméri 42 
–, János fia, váti 563 
–, Kelemen fia, Muthna-i 546 
–, Lőrinc fia 632 
–, Máté fia, Bud-i 177 
–, Mátyás fia 25 
–, Mihály fia, örsi 219 
–, Miklós fia 779 
–, Miklós fia, Ezpete-i 229 
–, Miklós fia, Zukzarm-i 177 
–, Pál fia, gécsei 917 
–, Péter fia 25 
–, Péter fia 574  
–, Péter fia, agárdi 878 
–, Péter fia, István apja, bélyi 425 
– mester, Péter fia, rozgonyi 30, 316, 

Apx.: 22 
–, Péter fia, vetési 345  
– mester, Rikolf fia, tarkői 4, 863 
–, Sebestyén fia, Chur-i 287, 289 
–, Simon fia, helmeci 21, 340 
–, Simon fia, Miklós apja, nagymartoni, 

fraknói 129, 467–468, 594, 683 
–, Tiba fia, János apja, Chygeth-i 158 
–, Erzsébet apja, koltai 279 
–, György, László és Miklós apja, 

nagymihályi, tibai, lucskai 150, 206–
207, 255, 528, 590, 613, 666, 693, 
750, 827, 970–972, 977, 996 

–, Márton és András apja, vereknyei 587, 885 
– fia Balázs, Usa-318 
– fia Barla, Morolia-i 416 
– fia Domokos, maráci 850, 867 
– fia Domokos, nádasdi 496, 1019 
– fia Fábián 388 
– fia Gál, szörcsöki 177 
– fia Illés, szakolyi 515 
– fia István, dobi 356, 368 
– fia Jakab, lontói 914 
– fia János Apx.: 102 
– fia János, devecseri 25 
– fia János, Gezty-i 527 

– fia János, kázméri 42 
– fia János, ládi 359 
– fia János, Ratholth-i 999 
– fia László Apx.: 159 
– fia Miklós 614 
– fia Miklós, kapi 633 
– fia Miklós, rozvágyi 135, 275 
– fia Miklós, Wolfer-i 527 
– fia Miklós, Zauar-i 375 
– fia Pál 980 
– fia Pál, csebi 796 
– fia Pál, edvei 467 
– fia Pál, pozsonyi kanonok 278, 284, 474 
– fia Péter, abonyi 967 
– fia Péter, Vyznye-i 229 
– fia Tamás 405  
– fia Tamás, petri 951 
– fiai: Lőrinc és Tamás 632 
– l. még Laurencius 
Lőrinte (Leurenthe) 25 (Veszprém m.) 
– (Leurenthe) fia Beke, lőrintei 25 
Lövő (Lueu, Luue), ma Nyírlövő 48, 

980 (Szabolcs m.) 
Lövöldardó (Leuldardow), ma Kislőd 

289 (Veszprém m.) 
lövöldi (Leuld; ma Városlőd) monostor 

289 (Veszprém m.) 
Lubanowch l. Lubenouch 
Lubelaw l. Lubella 
Lubella (Jubiley, Lubelaw), ma Király-

lubella (Král'ovské Lubela, Sz.) 147, 
983 (Liptó m.) 

Luben (Lyuben) fia Péter, rojcsai Apx.: 75 
Lubenouch (Lubanowch) 76, 240 (Kőrös m.) 
L'ubica l. Leibic 
Lubló (Lyblio, Lyblou, Lyblou Antiqua), 

vár, ma Ólubló (Stará L'ubovňa, Sz.) 
56, 658 (Szepes m.) 

lublói districtus 658 
– várnagy l. Miklós, Pál fia 
Luboka l. Hluboka 
Lucateluke l. Lukateluke 

Lucauicha 161 (Zágráb m.) 
Lučenec l. Losonc 
Lucha 197 
Luchka l. Lucska 
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Luchna 79 (Nyitra m.) 
Luchonch l. Losonc 
Lúčka l. Lucska 
Lucska (Luchka), ma Tapolylucska (Lúčka, 

Sz.) 255 (Sáros m.) 
Ludan l. Ladány, ludányi monostor 
Ludanice l. ludányi monostor 
ludányi (Ludan; ma Nyitraludány, Ludanice, 

Sz.) monostor 633 (Nyitra m.) 
Ludas (dict.) János fia Simon, nyavalyási 426 
Ludowic l. Lajos 
Ludowig l. Lajos 
Luduegfalua 323 (Sáros m.) 
Ludweig l. Lajos 
Ludwig l. Lajos 
Lueu l. Lövő 

Lugas fia András 507 
Lukács mester, abaújvári curialis comes 360 
–, alacskai 997 
–, Eleusuk-i 177 
–, gáji 203 
–, jászói konvent tagja 356, 622 
–, löki 47 
– mester, országbírói notarius, litteratus 

183, 337, 434, 875  
– mester, veszprémi kanonok 374 
–, Barnabás fia 376 
–, Benedek fia Apx.: 163 
– mester, Benedek fia, szabolcsi szolga-

bíró, tuzséri 181, 705  
–, Buda fia, abonyi 967 
– mester, Demeter fia, berzencei 229 
–, Demeter fia, szántói Apx.: 20 
–, Gergely fia, Ozy-i 25 
–, István fia 317 
–, Jakab fia 416 
–, János fia, felcsúti 257 
–, Karachon fia, oláh 745 
–, Márk fia, iszkázi nemes jobbágy 25 
–, Miklós fia, nevickei 649, 775, 994 
–, Moch fia, Moch, Benedek és Lack 

apja, nádasdi 128, 221 
–, Pál fia 72 
–, Péter fia, Koaznya-i 229 
–, Péter fia, kolontári 723 
–, Simon fia, egresi 871 
–, Tamás fia 321 

–, Teber fia, Kereky-i 617 
–, Wlchyak fia, zágrábmezői nemes vár-

jobbágy 160 
–, Demeter, Sándor és Péter apja, lipóci 

31, 262 
– fia Dénes, imolai 933 
– fia Gergely, megyeri 706 
– fia György 660 
– fia György, Titul-i 536 
– fia János 159 
– fia János, nemes jobbágy 177 
– fia Vtolen, Sumchicha-i 609 
Lukahaza 729 (Ung m.) 
Lukashalm, hegy 657 
Lukateluke (Lucateluke) 633 (Nyitra m.) 
Lumpna l. Lomna 
Lumpprethzaza l. Lampertszásza 
Lumprethzaza l. Lampertszásza 
Luna de Jos l. Lóna 
Lupperthzaza l. Lampertszásza 
Luppertzaza l. Lampertszásza 
Lupprethzaza l. Lampertszásza 
Luppretzaza l. Lampertszásza 
Luprethzaza l. Lampertszásza 
Lusunch l. Losonc 
Luue l. Lövő 
Lyblio l. Lubló 
Lyblou l. Lubló 
– Antiqua l. Llubló 
Lyd (dict.) Miklós 397 
Lyndua l. Lendva 
Lyndwa l. Lendva 
Lypcza l. Lipcse 
Lypniche, erdő 56 
Lypolch l. Lipóc 
Lyppow l. Lippó 
Lypto l. Liptó 
Lyptou l. Liptó 
Lyptow l. Liptó 
Lythke l. Litke 
Lytold fia Henchlin 823 
Lyuben l. Luben 
Lyubych l. Leibic 
Lyutas 128 (Hont m.) 
Lyzka l. Liszkó 
Lyzko l. Liszkó 
Lyzkou l. Liszkó 
 
M 
Maach l. Mach 
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Mach (Maach) 733, 771, 799 (Somogy m.) 
Machala l. Mocsolya 
Machalakuth l. Mocsolyakút 
Machalathelek l. Mocsolyatelek 
Machkas l. Macskás 
Macho l. macsói bán 
Machou l. macsói bán 
Machov l. macsói bán 
Machow l. macsói bán 
Machunka fia János 753 
Măcicaşu l. Macskás 
Mačov l. macsói bán 

Macskás (Machkas), ma Magyarmacskás 
(Măcicaşu, Ro.) 829 (Kolozs m.) 

macsói (Macho, Machou, Machov, Machow; 
ma Mačov, Sze.) bán l. Domokos, 
Kazal Pál; Miklós, garai 

Madaar l. Madár 
Madar l. Madár 
Madár (Madaar, Madar dict.) Simon 

mester, Péter fia, országbírói bírság-
szedő, Malah-i 529, 497 

Mafee Blondo, Berucha apja, velencei 
224–225 

Magar l. Magyar 

Magaré (Magaria), ma Pelişor, Ro. 838 
(Szászföld) 

Magaria l. Magaré 

Magch, Dénes leánya 722 
Măgheruş l. Monyorós 
Magna Teremos l. Teremos 
magnificus 56–57, 59–60, 64, 68–69, 78–

80, 123–125, 129–130, 155–156, 158, 
160, 166, 172, 190–192, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 364, 
413–415, 483, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 669, 673, 743–744, 779–783, 
814, 842, 868, 872–875, 878, 880, 
916, 938–941, 950, 1000–1001, 1008 

Magnum Horreum l. Nagycsűr 
Magnus l. Nagy 
Maguntina l. mainzi egyház 
Magy 980 (Szabolcs m.) 
Magyar (dict.) Dénes fiai: László és Dé-

nes, Endus-i 399, 606 
– (Magar dict.) Pál mester 91, 110, 325, 

568, 912, 1015, Apx.: 6 

magyar herceg l. András, Béla, István, 
Kálmán, Lajos 

– király l. András, II.; András, III.; Béla, 
IV.; Géza, II.; István, I.; István, III.; 
István, V.; Kálmán; Károly, I.; Lajos, 
I.; László, I.; László, IV. 

– királyné l. Ágnes, Erzsébet, Mária  
Magyarad l. Magyarád 

Magyarád (Bagyarad, Magyarad), ma 
Vágmagyarád (Modranka, Sz.) 139, 
455 (Pozsony m.) 

Magyarberéte l. Beréte, Szekérberéte 
Magyarcserged l. Cserged 
Magyaregres l. Egres 
Magyarforró l. Forró 
Magyarizsép l. Izsép 
Magyarkályán l. Kályán 
Magyarkecel l. Kecel 
Magyarkelecsény l. Kelecsény 
Magyarmacskás l. Macskás 
Magyarnádas l. Nádasd 
Magyarnemegye l. Nemegye 
magyarok 272, 549 
magyarok társasága 549 
Magyarország (H, Hwngern, partes ~ 

regnum Hungarie, U, Ungern, V, 
W) 64, 101, 104, 119, 128, 138, 144, 
154, 164, 168–169, 171, 200, 215, 
218, 239, 270–271, 281, 297, 300–
302, 305, 308, 333, 344, 364, 368, 
388, 471, 505, 512–513 között, 514, 
527, 535, 555, 581, 583, 595, 604, 
618, 628, 757, 783–784, 805, 834, 
878, 905, 967, 987, 1009, Apx.: 1–
224; l. még királyi privilegiális 
intitulacio, magyar herceg, király és 
királyné, nádor  

Magyarpéterfalva l. Péterfalva 
Magyarsas l. Jesztreb 
Magyartés l. Tés 
Magyarvalkó l. Valkó 
Magyarzsombor l. Zsombor 
Magych, lucskai Miklós leánya 255 
mainzi (Maguntina; No.) egyház 171 
Maiusfolua 282 (Krassó m.) 
majki (Moyk; Komárom m.) prépost 644  
Majtény (Moyteh), ma Motešice, Sz. 

146, 182, 187 (Trencsén m.) 
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makacsság 738, 975 
makarskai (Ho.) püspök l. Bálint 
Makauich l. Makovica 
Makauicha l. Makovica 
Makawycha l. Makovica 

Mákfa (Makua, Makva, Makwa, Nemeth-
makua, Nemethmakwa, Nemeth-
Makwa), ma Kis- és Nagymákfa 88, 
152, 188, 192, 228, 496, 508–509, 
1010 (Vas m.) 

Makkoshotyka l. Hotyka 
Makkosjánosi l. Jánosi 
Makó (Makou), Gergely fia 317 
– (Makou, Mokou), János és Pál apja, 

szentesi 89, 480, 762 
Makou l. Makó 
Makovica (Makauich, Makauicha, Maka-

wycha), vár, ma Zborov, Sz. 743–744 
(Sáros m.) 

Makua l. Mákfa 
Makva l. Mákfa 
Makwa l. Mákfa 
Mala Bijhany l. Bégány  
– Dobrony l. Dobrony  
Maladerdeu l. Maladerdo 
Maladerdew l. Maladerdo 

Maladerdo (Maladerdeu, Maladerdew, 
Mladerdeu), erdő 183, 337, 434 

Malah (Malahy) 497, 529, 864 (Gömör m.) 
Malah-i Szt. Erzsébet-egyház 864 
Malahy l. Malah 
Mălâncrav l. Almakerék 
Malantha 520 (Nyitra m.) 
Malawaz 57  
Malé Bošany l. Kisbossány 
– Kapušany l. Kapos 
– Ozorovce l. Azar  
– Raškovce l. Ráska 
– Trakany l. Tárkány 
– Uherce l. Ugróc 
Mali Hejivci l. Gejőc 
maliscalus 549 
Malle l. Mályi 
malom 6, 35, 57, 136–137, 155, 157–

159, 175, 185, 194, 217, 298, 338, 
345, 350, 357, 360, 381, 496, 506, 
539, 546, 594, 596, 633, 667, 697, 
718, 743–744, 810, 836, 842–843, 
873, 902 

– adásvétele 256, 561 
– adománya 157 
– becslése 298 
– elfoglalása 871 
– lerombolása (tönkretétele) 476, 945 
– zálogosítása (kiváltása) 540 
malomárok 6, 644 
malomhely 6, 35, 155, 157, 185, 539, 

546, 594, 836, 842, 931 
malomkerék 136–137, 357, 718 
malomkő 136–137, 157, 540, 697 
Malomfalva (Malonfalua, Molonfalu, 

Molonfalua) 808, 898 (Sáros m.) 
Malomsok (Molumsok) 217, 350 (Győr m.) 
Malonfalua l. Malomfalva 
Maly l. Mályi  
Malý Horeš l. Géres 
Mályi (Malle, Maly) 518, 937 (Borsod m.) 
Mănărade l. Monora 
Mand 974 (Szabolcs m.) 
Mannus, Jakab apja, kályáni 602, 829 
Mara, Kamaria-i Miklós leánya 879 
Marác (Marauch, Maurauch), ma Felső-

marác 850, 867 (Vas m.) 
Marachk fia Tamás, góri 86 
Máramaros (Maramoris, Maramoros, 

Maromorus) megye 99, 757, Apx.: 123 
máramarosi comes l. Simon, Móric fia 
Maramoris l. Máramaros 
Maramoros l. Máramaros 

Marathko, Péter fia, Muthna-i 546 
Marauch l. Marác 
Marcali (Marczali) 776 (Somogy m.) 
Marcaltő (Marchltu, Marzaltu, Marzaltw) 

25, 217, 350 (Győr m.) 
Marcavelgh, hn. 629 (Vas m.) 
Marcelhaza l. Marcellháza 
Marcell, Remete fia, tarpai hospes 377 
– fia Gyuke, kutasi 538 
– (Marzel) fia László, felszántói 772 
– fia Máté, abonyi 967 
– fia Péter 177 
Marcellháza (Marcelhaza) 339 (Po-

zsony m.) 
marchia Slauice l. Vend Őrgrófság 
Marchltu l. Marcaltő 
Marcholph l. Markalf 
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Marcolph l. Markalf 
Marczali l. Marcali 
Marczolfi Henrik, pozsonyi esküdt pol-

gár 278 
Maren fia Crysan, gréci polgár 338 
Marganya l. Margonya 
Margecany l. Szentmargita 
Margit, András leánya 164 
–, apácavásárhelyi apáca 293 
–, besenyői Lőrinc leánya 199 
–, borsülési Miklós felesége 390 
–, brogyáni János leánya 778 
–, Dénes leánya 722 
–, Druget Fülöp nádor felesége 360 
–, egresi Péter leánya 871 
–, Gode leánya 147 
–, gyarmati János leánya Apx.: 110 
–, ibrányi Lőrinc leánya 949, 952 
–, idai János leánya 29 
–, koltai Illés leánya 223 
–, Korrathfolua-i László leánya 629  
–, lipóci Péter leánya 262 
–, Lyutas-i István leánya 128  
–, Magyar Pál özvegye 91, 110, 325, 

568, 912, Apx.: 6 
–, mákfai Pető leánya 508  
–, Maryasowcz-i Miklós leánya 1012 
–, olaszi Beke leánya 283 
–, II. Albert leánya, osztrák hercegnő 94, 

423–424  
–, Jans Pogner pozsonyi polgár felesége 234 
–, szentgróti László felesége 478–479 
Margitfalva l. Szentmargita 
Margitsziget l. Nyulak szigeti apácák 
Margonya (Marganya), ma Marhaň, Sz. 

964 (Sáros m.) 
Marhaň l. Margonya 
Marhard fia János 97 
Mária, magyar hercegnő, V. István leá-

nya 360 
–, magyar királyné, IV. Béla felesége 360 
Mark l. Márok 
Márk l. Pintér Márk 
– 128  
– 147 
–, budai kanonok 52 

–, fehérvári őrkanonok 477 
–, jobbágy 240 
–, kovácsi 544, 644 
–, officialis 644 
–, András fia, nádaséri 421, 856 
–, Barnabás fia, gönyüi 446 
–, Beke fia, Ganta-i nemes jobbágy 177 
–, István fia, Olteni-i 739, 742, 762 
–, Lampert fia, Vsobor-i 629 
–, Mocsk fia, Muthna-i 421 
–, Mór fia 294 
–, Péter fia, királyi lovag, okolicsnói 630 
– fia István 386 
– fia István 519 
– fia János, karcsai 139, 396 
– fia Lack 410 
– fia Lukács, iszkázi nemes jobbágy 25 
– fia Péter 865 
– fia Pető, mákfai 88, 152, 188, 192, 228, 1010 
– fiai: Péter, János és György, bánvőki 556 
– fiai: Miklós és Marko, Muthna-i 546 
márka 1, 18–19, 21, 26, 31, 35, 40, 42, 48–

49, 55, 58, 74, 114, 127–128, 152, 158–
159, 165–166, 174, 183–184, 198, 202, 
205, 221, 256, 280, 282, 294, 298, 310, 
332, 343, 348, 358–360, 362, 372, 375, 
380–381, 384, 389, 398, 403, 406, 411, 
418, 427–429, 434–435, 438, 445, 447, 
449, 460, 465, 467–468, 486, 497, 500, 
502, 508, 511, 529, 534, 546, 555, 561, 
585, 587–589, 594, 600–602, 606, 632–
633, 639, 643, 645–646, 649, 665, 679, 
684, 692, 694, 698, 701–702, 717–718, 
724, 735, 738, 751, 774, 810, 822–823, 
829–830, 836–837, 839, 842, 846, 862, 
885, 891–892, 896, 899, 902, 920–921, 
925–927, 946, 953, 957, 963, 967, 1015 

– (budai) 201, 356, 399, 508, 670 
– (ezüst-) 214, 632, 720, 888 
– (kassai) 286 
– (krassói) 507  
– (nehéz súlyú) 8, 359, 399, 465, 633, 

639, 842, 846, 896 
Markalf (Marcolph), Markalf fia, halastói 

19, 74 
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– (Barkalph) fia Jakab, Saray-i 527 
– (Marcolph) fia Markalf, halastói 19, 74 
– (Markolf, Markolph, Morkolf) fia Mik-

lós, Chernuk-i 189, 208 
– (Markalph) fia Miklós, hosszúmezei 843 
– (Marcholph) fia Péter 587 
Markalph l. Markalf 
Markard fia Henrik, kulcsár, Sibolsdor-i 561 
Markata l. Markota 
Marko, Márk fia, Muthna-i 546 
–, Péter fia, Muthna-i 546 
Markolf l. Markalf 
Markolph l. Markalf 
Markota (Markata), ma Markotabödö-

ge 175, 381 (Győr m.) 
Markotabödöge l. Markota 
Marmonya l. Mermonya 
Marochuk l. Marocsuk 

Marocsuk (Marochuk, Morochyuk) mes-
ter, beregi és honti comes 221, 859 

Maroe de Radeno, raguzai polgár, követ 304 
Márok (Mark), ma Márokpapi 857 (Be-

reg m.) 
Márok l. Márokpapi 
Maromorus l. Máramaros 
Marosbéld l. Béld 
Maroscsüged l. Csüged 
Marosgombás l. Gombás 
Maroskövesd l. Újfalu 
Marosnagylak l. Nagylak 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Maroth, Moroth), ma Morović, 

Sze. 141, 418, 550, Apx.: 103 (Valkó m.) 
– (Marouth) fia Egyed 370 
Maroth l. Marót 
Marouth l. Marót 
Martín l. Szentmárton 
Martinci l. Szentmárton 
Martineşti l. Szentmárton 
Marton, ma Berhida 177 (Veszprém m.) 
Márton l. Kyrihknofh Márton 
– l. Tót Márton 
–, Cheged-i 931 
– mester, fehérvári rector 308 
–, jobbágy 127, 181 
–, nemes jobbágy 177 
–, pozsonyi káptalan káplánja 967 
–, szebeni dékán, nagycsűri plébános 719 
–, szentiváni 185 

–, váradi őrkanonok 930 
– mester, vasvári őrkanonok 26, 538, 

547, 559, 563, 629, 846, 886 
–, zágrábi káptalan prebendarius papja 185 
– mester, zalai konvent perjele 542 
–, Ágoston fia, ládi 229 
–, András fia, Ruch-i 183, 434 
–, György fia, laki 177 
–, János fia, Miklós és Annus apja, 

pakodi 202, 953 
–, László fia, tárkányi 425, 574, 878 
–, Lökös fia 753 
–, Lőrinc fia, vereknyei 885 
–, Márton fia, spácai 369 
–, Miklós fia, Guchtelek-i 1017 
–, Pál fia, villányi 388 
–, Pető fia, bori 632 
–, Szalók fia, Péter apja, királyi jobbágy-

fiú, okolicsnói 1003 
–, Zadon, Miklós, Pál és Mihály apja, 

Muthna-i 421, 546 
– fia Bálint, herényi 406, 438 
– fia Bálint, rojcsai Apx.: 75 
– fia Benedek, Muthna-i 546 
– fia Domokos, betleni 796 
– fia György, keszi 25 
– fia István, tátéi 610 
– fia János, brogyáni 778 
– fia János, Bun-i 381 
– fia János, szentmártoni 8, 651 
– fia János, titeli kanonok, Chicha-i 676 
– fia Lack, Chenkez-i 295 
– fia Márton, spácai 369 
– fia Mihály, Gyolch-i 229 
– fia Miklós 286 
– fia Miklós 376 
– fia Miklós 643 
– bán fia Miklós, Bathya-i 348, 735  
– fia Miklós, devecseri 25 
– fia Pál 547 
– fia Péter, rakonoki Apx.: 37, 53 
– fia Pető, szentmártoni 8 
– fia Tamás, kétházi 534, 687 
– l. még Mertein 



 
629 

 

Martond (Martund, Mortund) 47, 237 
(Hont m.) 

Martonfalua l. Mártonfalva 
Martonfalva l. Mártonfalva 
Martonfalva (Mortunfolwa) 83 (Küküllő m.) 
Mártonfalva (Martonfalva, Marton-

falua) 1003 (Liptó m.) 
Martonos (Mortunus), Déd fia, Császló 

és Benedek apja, bori 632 
Martund l. Martond 
marturina 155 
Marus 292 (Zala m.) 
Maryasowcz 1012 
Marzaltu l. Marcaltő 
Marzaltw l. Marcaltő 
Marzel l. Marcell 
Maslovce l. Bánkvata 
Máté (Mathe), becsei 35, 177, 384 
– (Mathe), csöglei 177 
– (Mathe), famulus 997 
–, leszteméri 109, 240 
–, lubellai 983 
–, sebenicoi püspök 56–57, 59–60, 68–

69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, Albert fia 613 
– (Matheus), Benedek fia, Anich és 

Chala apja 722 
–, János fia, nagyfalvi 370 
–, Jekel fia, jekelfalvi 979 
–, Marcell fia, abonyi 967 
–, Péter fia, darai 791 
–, Péter fia, Pető és Tamás apja, 

Kamarcha-i 151 
– (Mathius), Péter fia, megyeri 25 
– (Mathe, Mathyus), Tamás fia, bárcai 

802, 961 
– (Mathyus), Sulyok István, János, Tamás 

és Demeter apja 582, 592 

– (Mathius, Mathyus), Péter és András 
apja, pálóci 11–13, 21, 222, 340, 729, 
750, 970–973, 988, 996 

– fia Bertalan 72, 107 
– fia Dénes, kölcsei 512–513 között 
– (Mathyus) fia György, unyomi 547 
– fia István, rojcsai Apx.: 75 
– fia János, edvei 467 
– (Mathius) fia László 692 
– (Mathius) fia László, lövői 735, 946 
– (Mathius, Mathyus) fia László, 

tárkányi 89, 135, 347, 574, 878 
– fia Lőrinc, Bud-i 177 
– fia Mike Apx.: 41 
– (Mathyus) fia Miklós, Bewd-i 25 
– fia Miklós, Muthna-i 546 
– fia Miklós, Seneznycha-i 546 
Mátészalka (Zalkamathe) 691 (Szatmár m.) 
Mathe l. Máté 
Matheuka fia Mihály, Muthna-i 421 
Matheus l. Máté 
Mathisfalua l. Mátyásfalva 
Mathiuch l. Mátyóc 
Mathius l. Máté 
Mathyuch l. Mátyóc 
Mathyus l. Máté 
Matiašovce l. Mátyásfalva 
Mat'ovce l. Mátyóc 
Mátraverebély l. Vereb 
Mattersburg l. Nagymarton 
Mátyás, Chehte-i 140 
–, csanádi őrkanonok 578–579 
–, enyedi 671, 930 
–, győri káptalan karpapja 544 
–, András fia, nádaséri 856 
–, Beke fia, ukki 25 
– mester, Besenyő Mihály fia, Nezd-i 485 
–, Domokos fia 378 
–, György fia, szenterzsébeti 256 
–, Inas Miklós fia, karai 445 
–, István fia, szentkirályi 547 
–, Jakab fia, bánvőki 556 
–, Mihály fia, martonfalvi 1003 
–, Miklós fia, litteratus, tárkányi 89 
–, Zotrogh Miklós fia 644 
–, Zulak fia, királyi jobbágyfiú, oko-

licsnói 1003 
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– fia Albert, nádaséri 856 
– fia Balázs, hodosi 967 
– fia János, szentgyörgyi Apx.: 4, 13  
– fia László, Leue-i 348 
– fia Lőrinc 25 
– fia Péter, Luduegfalua-i jobbágy 323 
– fia Polhus István, erdőtelki 652 
Mátyásfalva (Mathisfalua), ma Szepes-

mátyásfalva (Matiašovce, Sz.) 405 
(Szepes m.) 

Mátyóc (Mathiuch, Mathyuch, Porcar, 
Porchal), ma Mat'ovce, Sz. 772, 920 
(Ung m.) 

Maurauch l. Marác 
Mayus l. Mojs 
Mazacka, hegy 564 
medicus 461 
Medieşu Aurit l. Meggyes 
Medlein Stebenenten, pozsonyi polgár 232 
Medue l. Medve 
Medve (Medue) fia János 587a, 706 
Medvés (Medvys), ma Nagymedvés 

(Medveş, Ro.) 276 (Fehér m.) 
Medveş l. Medvés 
Medvys l. Medvés 
Megeag l. Megyeág 
Megeagh l. Megyeág 
Meger l. Megyer 
Megere l. Megyer 
Megery l. Megyer 
Meges l. Meggyes 
Megezow l. Megyaszó 

Megyaszó (Megyazo, Megezow, Megyazou, 
Megyazow) 95, 116 (Zemplén m.)  

Megyazo l. Megyaszó 
Megyazou l. Megyaszó 
Megyazow l. Megyaszó 
megye l. Abaújvár, Arad, Bács, Baranya, 

Bars, Belső-Szolnok, Bereg, Bihar, 
Borsod, Csanád, Csongrád, Doboka, 
Esztergom, Fehér, Fejér, Gömör, 
Győr, Heves, Hunyad, Keve, Kolozs, 
Kőrös, Krassó, Kraszna, Küküllő, Liptó, 
Máramaros, Nógrád, Nyitra, Pest, Pilis, 
Pozsega, Sáros, Somogy, Sopron, Sza-
bolcs, Szatmár, Szepes, Szolnok, Tolna, 
Torda, Torna, Torontál, Trencsén, Turóc, 
Ugocsa, Ung, Valkó, Vasvár, Verőce, 

Veszprém, Zágráb, Zala, Zaránd, 
Zemplén, Zólyom 

– hatósága l. Abaújvár, Arad, Baranya, 
Bars, Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, 
Csongrád, Doboka, Fejér, Gömör, 
Győr, Keve, Kolozs, Kőrös, Krassó, 
Liptó, Sáros, Sopron, Szabolcs, Szat-
már, Tolna, Torna, Torontál, Ugocsa, 
Ung, Valkó, Vasvár, Veszprém, Zág-
ráb, Zemplén 

– hatóságának embere (speciális) 100, 
180–181, 247, 282, 350, 495, 512, 
519, 547, 687, 723, 836, 850, 867 

Megyeaag l. Megyeág 
Megyeag l. Megyeág 

Megyeág (Megeag, Megeagh, Megyeaag, 
Megyeag, Megyeagh, Myleksar), fo-
lyó 62, 336, 427 

Megyeagh l. Megyeág 
megyei ítélőszék 406, 500, 970–972, 996 
– közgyűlés 47, 180, 922 
Megyer (Meger) 891–892 (Győr m.) 
– (Megery), ma Bábonymegyer 936 

(Somogy m.) 
– (Harommeger, Harummeger, Harum-

megyer, Meger, Wosmeger, Wos-
megyer), ma Vasmegyer 587a, 706, 
716 (Szabolcs m.) 

– (Megere) 25, 177 (Zala m.) 
– (Meger) 420  
Megyes l. Meggyes 
Meggyes (Megyes), ma Aranyos-

meggyes (Medieşu Aurit, Ro.) 475 
(Szatmár m.) 

– (Meges, Megyes) 25, 177 (Veszprém m.) 
– (Meges, Megyes dict.) Jakab, Derk-i 9, 325 
Meggyesi Simon l. Simon, Móric fia 
Mehes l. Méhes 
Méhes (Mehes), ma Mezőméhes 

(Miheşu da Câmpie, Ro.) 403–404 
(Kolozs m.) 

Mehkerek l. Méhkerék 

Méhkerék (Mehkerek) 790 (Bihar m.) 
Melyespotaka, patak 231 
Mendzent l. Mindszent 
Mendzenth l. Mindszent 
Mene l. Menyő 
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menedékkői (locus refugii, Letenkew; ma 
Letanovce, Sz.) Keresztelő Szt. János-

monostor és karthauzi konventje 
Apx.: 127 (Szepes m.) 

Menescalco, raguzai polgár 834 
Menhard, Gothalth fia, görgői 55 
Menne, István, Miklós, Péter, Jakab és 

György anyja, királyi dajka 360 
Menolth fia Vörös Ábrahám, cseklészi 166 
Menteu l. Mentő 
Mentew l. Mentő 
Mentő (Menteu), ma Balatonszent-

györgy 771 (Somogy m.) 
– (Mentew), vár, ma Aluniş, Ro. 397 

(Torda m.) 
Menyő (Mene), ma Mineu, Ro. 349 

(Közép-Szolnok m.) 
Mera l. Méra 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 333, 557 

(Kolozs m.) 
– (Felmera) 95 (Zemplén m.) 
Mere l. Mére 
Mére (Mere, Merey), ma Kaposmérő 

229, 445, 889 (Somogy m.) 
Merey l. Mére 
Merhern l. Morvaország 
Mermonia l. Mermonya 
Mermonya (Marmonya, Mermonia), 

Bachya fia, királyi lovag, Dobowyk-i 57 
mérőkötél 6, 158, 337, 767, 907 
Merse 390 (Baranya m.) 
Mertein Chirichenchnopf, pozsonyi esküdt 

polgár 232  
mérték l. akó, eke, garleta, hold, kepe, 

királyi, köböl, könyök, lagena, mérő-
kötél, metreta, öl, puttony, tunella, ur-
na, vég 

Mese l. Messe 
Meseşenii de Jos l. Kecel 
Messe fia Pathkou, honti várjobbágy 632 
– (Mese), András és Péter apja, Vste-i 

165, 198 
mészárszék 260, 546 
metreta 139 
Meugtou, halászóhely 536 
Mezde l. Tövisesmezsgye 
Mezeuhaz l. Mezőház 

Mezeulak l. Mezőlak 
Mezeusomlov l. Mezősomlyó 
Mezeusomlyo l. Mezősomlyó 
Mezeuuelgh l. Mezővölgy 
Mezevsomliow l. Mezősomlyó 
Mezevsomlyo l. Mezősomlyó 
Mezew Somliow l. Mezősomlyó 
Mezewsomlyo l. Mezősomlyó 
Mezewsomlyow l. Mezősomlyó 
Mezőcsokonya l. Csokonya 
Mezőgecse l. Gecse 
Mezőház (Mezeuhaz) 421, 856 (Liptó m.) 
Mezőkaszony l. Kaszony 
Mezőlak (Mezeulak) 76 (Veszprém m.) 
Mezőméhes l. Méhes 
Mezőörs l. Örs 
Mezőpatak l. Polereka 
Mezőpetri l. Petri 

Mezősomlyó (Mezeusomlov, Mezeu-
somlyo, Mezevsomliow, Mezev-
somlyo, Mezew Somliow, Mezew-
somlyo, Mezewsomlyow), város, ma 
Şemlacu Mare, Ro. 282, 512, 582, 
585, 588, 592, 596 (Krassó m.) 

Mezőszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Mezőszentmihály l. Szentmihálytelke 
Mezőtelegd l. Telegd 
Mezőterem l. Pósánétereme 

Mezővölgy (Mezeuuelgh), völgy 563 
Michaloch l. Mihaloch 
Michalovce l. Nagymihály 
Micula l. Mikola 
Miglécnémeti l. Felnémeti 
Mihálcfalva l. Mihályfalva 
Mihalchfalwa l. Mihályfalva 
Miháld (Myhald) 129 (Somogy m.) 
Mihalfalva l. Mihályfalva 
Mihalfalwa l. Mihályfalva 

Mihaloch (Michaloch, Mihalouch, Myha-
lolch, Myhalouch) 496, 1019 (Vas m.) 

Mihalouch l. Mihaloch 
Mihalţ l. Mihályfalva 
Mihály l. Bay Mihály 
– l. Besenyő Mihály 
– l. Burgul Mihály 
– l. Chonth Mihály 
– l. Chumb Mihály 
– l. Cudar Mihály 
– l. Henke Mihály 
– l. Huzou Mihály 
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– l. Kántor Mihály 
– l. Kopoch Mihály 
– l. Pyrohtos Mihály 
– l. Szabó Mihály 
– l. Szerémi Mihály 
– l. Vörös Mihály 
– l. Zakal Mihály 
–, Bay-i 536 
–, becsei 596 
–, Bodmer-i 909 
– mester, budai kanonok 52, 357, 428, 921 
–, domonkos rendi testvér 62, 90, 92, 

108, 336, 427 
– mester, erdélyi kanonok 333, 541, 557 
– mester, esztergomi éneklőkanonok 46  
–, fűzkúti 420 
–, Ganta-i nemes jobbágy 177 
–, gellei plébános, pap 49, 209 
– mester, győri kanonok 175, 644 
–, hatvani 229 
–, hindi 520 
–, homonnai pap 11–13, 222 
– mester, jászói konvent notarius-a 470, 

624–625, 898 
–, jobbágy 1, 18 
–, kályáni 602 
–, kéki 29 
–, kovácsi 177 
–, litteratus 183, 434 
–, lónai 448, 830, 932 
– mester, mislyei prépost, Aba nb. 64, 505  
– mester, nyitrai al-olvasókanonok 967  
–, oseroi püspök, ferences rendi pap, 

professor 481 
–, pap 62, 427 
–, pesti 770 
–, rákosi 108 
–, scardonai püspök 56–57, 59–60, 68–

69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 227, 237, 
242–244, 255, 285, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, szabó 691 
–, tárcai főesperes 335, 363, 605–606, 

638, 897 
–, teveli 177 
–, váradi káptalan karpapja 341 
– mester, vasvári éneklőkanonok 538, 

547, 559, 627, 629, 846, 944, 1004  
– mester, vasvári kanonok 351 
–, Veyk-i 536  
–, Vysko-i 229 
–, Ákos fia 403 
–, András fia 388 
–, András fia 711, 955 
–, András fia, acsádi 177 
–, András fia, Damyand-i 418, 550 
–, András fia, hidegkúti 25 
–, András fia, Jakab és Pongrác apja, 

nagymihályi 207 
–, András fia, szentimrei 25 
–, Bako fia 907 
–, Balázs fia, János apja, Tuul-i 58, 229, 733 
– mester, Balázs fia, királyi al-

lovászmester, récsei 131–132, 231  
–, Balázs fia, Samut-i 998 
– (Mykel), Batiz fia, Muthna-i 546 
–, Bede fia, szabolcsi várjobbágy, rádi 

578a, 706, 716 
–, Beke fia, pilinyi 63 
–, Benedek fia, démi 25 
–, Bense fia 972 
–, Bors fia, szörcsöki 25 
–, Bökény fia 789 
–, Demeter fia, báboci 636–637 
–, Demeter fia, szántói 527, Apx.: 20 
–, Dénes fia 126 
–, Dénes fia, kölcsei 512–513 között 
–, Dezső fia 1, 18, 315 
–, Dezső fia, losonci 707 
–, Domokos fia, alásonyi 25, 177 
–, Domokos fia, szucsáki 4 
–, Egyed fia 541 
–, Egyed fia, szomordoki 333, 557 
–, Ernye fia, ramocsaházi 34 
–, Finta fia 862 
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– mester, Frank fia, sárosi vicecomes és 
várnagy 15, 793, 863 

–, Gilét fia, János apja, virágosberki 560 
–, György fia, Bythna-i 550 
–, György fia, Miklós apja, komlósi 808, 898 
–, Gyurk fia, abonyi 967 
–, Henchman fia, László apja 131–132 
–, Illés fia, Inokhaza-i 448 
–, Imre fia 857 
–, István fia 753 
–, István fia, bánvőki 556 
–, István fia, halastói 19, 74 
–, István fia, középnémeti 360  
–, István fia, Miklós, Mihály és János 

apja, maróti 141 
–, Izsák fia 864 
–, Jakab fia, herényi 406 
–, Jakab fia, nagylaki 164 
–, Jakab fia, szentegyedi 829 
–, János fia 318 
–, János fia, abonyi 967  
–, János fia, Berellew-i 25 
–, János fia, maráci 850 
–, János fia, méhkeréki 790, 867 
–, János fia, németi 614 
–, János fia, szeri 553 
–, János fia, szügyi 145 
–, János fia, zsombori 871 
–, Jardan fia 64 
–, Kupe fia, újvásári 174 
–, Kwe Miklós fia, szarvadi 375 
–, László fia 629 
–, László fia 928 
–, László fia, eszenyi 749 
– mester, László fia, kállói, kissemjéni, 

semjéni 288–289, 313, 521, 529, 678, 
684, 696, 709, 894–895, 951–952, 962 

–, László fia, Kergurhazy-i 297, 636–637 
–, László fia, Kysuertes-i 855 
– mester, László fia, monoki 310, 356, 

Apx.: 220 
–, László fia, nádasdi 132 
– mester, László fia, nemegyei, virágos-

berki 40, 332, 560  
–, László fia, patai 363, 817 

– mester, László fia, putnoki 314–315, 
326, 540, 645, 724, 774, 816, 818, 
832, 997  

–, László fia, ukki 25 
–, László fia, verebi 855 
–, Márton fia, Gyolch-i 229 
–, Márton fia, Muthna-i 421, 546 
–, Matheuka fia, Muthna-i 421 
–, Mihály fia, bodrogi vicecomes, szántói 687 
–, Mihály fia, maróti 141 
–, Mike fia, tótőri 473, 830, 932 
–, Miklós fia, azari 593 
–, Miklós fia, gombai 343 
– mester, Miklós fia, gyulai 100 
–, Miklós fia, István apja, tótőri 473, 830 
–, Miklós fia, Zauar-i 139 
–, Mojs fia 631 
–, Mór fia 294 
–, Móric fia, acsai 229 
–, Móric fia, jobbágy 180 
–, Pál fia 110 
–, Péter fia, bánvőki 556, 1018 
–, Péter fia, battyáni 460, 643 
–, Péter fia, bordi 931 
–, Péter fia, egresi 871 
–, Péter fia, gécsei 917 
–, Péter fia, Péter apja, lipóci 31 
– mester, Péter fia, szerdahelyi 158, 175, 

318, 381, 507  
–, Simon fia, henyei 177 
–, Szalók fia, Péter apja, battyáni 460, 643 
–, Tamás erdélyi vajda fia, egri és váci 

püspök 56–57, 59–60, 63, 68–69, 78–
80, 83, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 287–289, 334–335, 
353–354, 363–364, 376, 413–415, 
483, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 569, 605–606, 624–625, 
630, 638, 642, 675, 682, 731, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 897, 916, 938–941, 950, 991, 
1000–1001, 1008 

–, Tamás fia, csebi 796 
–, Tamás fia, Zenche-i 229 
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–, Tiba fia 551 
–, Tót Márton fia, bajkai 6, 842 
–, Zag fia, Péter apja 282 
–, Miklós és János apja, egervári 186, 

422, 508 
– fia Ábrahám 210 
– fia Ábrahám, abonyi 967 
– fia András, tibai 150 
– fia Benedek, vajai 819 
– fia Demeter, betleni 240 
– fia Demeter, Noue-i 993 
– fia Domokos, abonyi 967 
– fia Doncs, Bud-i 177 
– fia Egyed, Dombou-i 183, 434 
– fia Gál 469 
– fia György, damjánfalvi 865 
– fia György, kazsui 759 
– fia György, szenterzsébeti 256 
– fia István 420 
– fia István, Muthna-i 546 
– fia István, nádasdi 177 
– fia Jakab, somogyomi 611 
– fia János 735 
– fia János Apx.: 176 
– fia János, ácsi 733 
– fia János, Berellew-i 177 
– fia János, enyedi 671, 930 
– fia János, fehérvári kanonok, káplán, 

pap 440, 525 
– fia János, hahóti 277, 957 
– fia János, hajszentlőrinci és egri pré-

post, bácsi 569–570 
– fia László, hanyi 25 
– fia László, hidegkúti 25 
– fia László, semjéni 313 
– fia Lőrinc, örsi 219 
– fia Mátyás, martonfalvi 1003 
– fia Mihály, bodrogi vicecomes, szántói 687 
– fia Miklós, örsi 153 
– fia Miklós, Pese-i 25 
– fia Miklós, reszneki 26, 246, 351 
– fia Miklós, sztárnyafalvi 848 
– fia Pál, Zouapataka-i 25 
– fia Péter 210 
– fia Péter 641 

– fia Péter, abonyi 967 
– fia Péter, azari 593 
– fia Péter, gagyi 29 
– fia Péter, konrádfalvi 629 
– fia Péter, nagylétai 32 
– fia Péter, Ondrehy-i 229 
– fia Péter, szaniszlói 312, 679 
– fia ..... 973 
– fiai: István és János, középnémeti 360 
– fiai: István és Pál, kovácsi jobbágyok 28 
– fiai: János és Miklós, palásti 221 
– fiai: Péter, György és Miklós, pályi 

398, 605 
– fiai: Demeter és László, szentpéteri 

442, 787 
Mihályfalva (Mihalfalwa, Mihalch-

falwa), ma Mihálcfalva (Mihalţ, Ro.) 
403 (Fehér m.) 

– (Mihalfalva), ma Petőmihályfa 509 
(Vas m.) 

Mihályi (Myhal) 42 (Sopron m.) 
Miheşu da Câmpie l. Méhes 
Mikch l. Mikcs 

Mikcs (Mikch, Mykch), [szlavón] bán, 
Ákos, István és Roland apja 64, 158–
159, 185, 253, 320, 371–372 között, 
388, 414, 437, 470, 480, 538, 675, 
704, 738, 822, Apx.: 24, 115 

– (Mykch), Ákos fia 360, 447 
– (Mykch), Bátor fia, Muthna-i 421, 546 
– (Mykch), Tegzes István fia, borfői 128 
Mike (Myke) 177 (Veszprém m.) 
– (Myke) mester, János fia, pribóci 983 
– (Myke), Máté fia, Miklós apja Apx.: 41 
– (Myke) fia István 88 
– (Myke) fia János, Cholta-i 25 
– (Myke) fia János, pribóci 983 
– (Myke) fia Pál 542 
– (Myke) fia Péter, Muthna-i 546 
– (Myke) fiai: László és Mihály, tótőri 

473, 830, 932 
Miklós l. Apród Miklós 
– l. Árva Miklós 
– l. Bebek Miklós 
– l. Cinege Miklós 
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– l. Csirke Miklós 
– l. Druget Miklós  
– l. Fekecs Miklós 
– l. Fodor Miklós 
– l. Fogas Miklós 
– l. Horvát Miklós 
– l. Inas Miklós 
– l. Kakas Miklós 
– l. Kántor Miklós 
– l. Kaponyás Miklós 
– l. Kis Miklós 
– l. Kobzos Miklós 
– l. Kont Miklós 
– l. Kontra Miklós 
– l. Kwe Miklós 
– l. Lyd Miklós 
– l. Nemze Miklós 
– l. Ordas Miklós 
– l. Orros Miklós 
– l. Őrnagy Miklós 
– l. Phlichindihel Miklós 
– l. Pohár Miklós 
– l. Poháros Miklós 
– l. Renys Miklós 
– l. Scherzel Miklós 
– l. Szarka Miklós 
– l. Szőke Miklós 
– l. Tót Miklós 
– l. Treutul Miklós  
– l. Vas Miklós 
– l. Vecse Miklós  
– l. Verebes Miklós 
– l. Vesszős Miklós 
– l. Vörös Miklós 
– l. Wluengius Miklós 
– l. Zámbó Miklós 
– l. Zotrogh Miklós  
– (Nykul) 311 
– 925 
– 980 
– comes 364  
–, baranyai szolgabíró, almási 388 
–, Babonok-i 343–344 között 
–, bácsi kanonok, főesperes 183, 348, 434 
–, bácsi kanonok, pap 140, 550 

– (Nikil, Nykil, Niklin), báhonyi falu-
nagy 176 

–, bajkai 842 
–, barancsi 800 
–, bélai 203, 267 
–, benei 97 
–, berekvölgyi 672 
–, brassói dékán Apx.: 79–81 
– mester, budai főesperes 506 
–, budai kanonok 52, 357 
–, csanádi prépost, királyi speciális káp-

lán 722, 578–579 
–, csázmai főesperes, zágrábi kanonok 621 
–, Choltou-i 175 
– mester, dobokai 448 
–, egri al-őrkanonok, oltármester 116 
–, egri őrkanonok 897 
–, egri püspök 364, 483, 638, 1008 
–, endrédi 567 
–, erdélyi alvajdai notarius, litteratus 930 
–, erdélyi káptalan karpapja 230 
–, esztergomi érsek, [vásári] 435, 469, 

476, 911 
–, esztergomi és kalocsai érsek, királyi 

kancellár, esztergomi örökös comes, 
zágrábi püspök (electus) 50, 56–57, 
59–60, 64, 68–70, 78–80, 123–125, 
129–130, 151, 155–156, 158, 160, 
166, 172, 190–192, 226–227, 237, 
242–244, 255, 269, 285, 335, 352–
354, 363–364, 413–415, 417, 483, 
488, 490–492, 496, 501, 503, 506, 
508, 514, 521–522, 532, 552, 569–
571, 605–606, 624–626, 630, 638, 
642, 661, 675, 688, 743–744, 779–
783, 814, 842, 851, 868, 872–875, 
880, 897, 916, 919, 938–941, 950, 
986, 998, 1000–1001, 1008, 1019, 
Apx.: 1–224  

–, esztergomi kanonok, lőcsei 405 
–, esztergomi káptalan prebendarius kar-

papja 738 
–, famulus 220 
– mester, fehérvári dékán, kanonok 477, 855 
–, fehérvári éneklőkanonok 477 
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– (Nicolet), gréci bíró 224–225 
–, gombási 930 
– (Nikul), gölnicbányai esküdt polgár 915 
–, görgetegi 49, 556 
–, győri káptalan karpapja, oltárigazgató 967 
–, hatvani hospes 980 
– mester, honti comes 128 
– mester, honti főesperes, esztergomi 

kanonok 268  
–, Hun-i 47 
–, litteratus, izbugyai 713 
–, jászói prépost 356, 470, 616, 622, 662, 

898, 917, 923, 933, 942, 960–961 
–, jobbágy 832 
–, Kalua-i 348 
–, kassai polgár, festő 1006 
– mester, királyi titkos notarius Apx.: 173  
– mester, királynéi notarius 76  
– mester, királynéi prothonotarius 752, 

857–859 
– mester, királynéi speciális notarius 139, 859 
–, kolozsmonostori konvent tagja 448, 

473, 829, 899 
–, Komnyati-i 498 
–, kórógyi 372 
–, Kospa-i 855 
– mester, litteratus, kürti 46, 139, 278, 284 
–, lászói 848 
–, leleszi konvent tagja 144 
–, mocsolyai 30, 916 
–, macsói bán, baranyai és valkói comes, 

garai 56–57, 59–60, 68–69, 78, 100, 
123–125, 129–130, 155–156, 160, 
172, 183, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353, 434, 442, 471, 
488, 490–492, 503, 506, 521–522, 
552, 614, 624–625, 630, 642, 675, 
743–744, 746–747, 768, 779–783, 
787, 814, 868, 872–875, 880, 916, 
938–941, 950, 1000–1001 

–, mikei 177 
–, nádori notarius, litteratus 6, 842 
– mester, oltármester 5  
–, ózdi főesperes, erdélyi kanonok 930 
–, pannonhalmi apát 381 

–, pap 349 
–, patai főesperes 335, 363, 605–606, 

638, 897 
– mester, pécsi káptalan prebedarius 

papja, oltármester 835, 989  
–, pécsváradi éneklőszerzetes 561 
– mester, comes, nádori albíró, perényi 

133, 322–323, 360 
–, ptruksai 275, 772 
–, réti 189 
–, rozvágyi 470 
–, selyki 611 
–, simonyi 47 
–, somogyi konvent klerikusa 889 
–, szebeni dékán, kistoronyi plébános 719 
–, székelyispán 35, 384, 675 
–, szekszárdi konvent papja 162–163, 956 
–, szentiváni 25 
–, szigetfői főesperes 929 
–, szlavón bán, soproni comes 766  
–, szolnoki főesperes, erdélyi kanonok 930 
–, tótbakai pap 221 
–, traui püspök 56–57, 59–60, 68–69, 

78–80, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 290, 353–354, 413–
415, 488, 490–492, 503, 506, 521–
522, 552, 624–625, 630, 642, 743–
744, 779–783, 814, 868, 872–875, 
880, 916, 938–941, 950, 1000–1001 

–, ungi főesperes 335, 363, 605–606, 
638, 897 

– mester, váci kanonok 63 
–, vajdai 348, 735 
–, versegdi 62, 427 
–, zágrábi konvent tagja 224–225 
– (Nicolaus de Matafaris ~ Matafarris ~ 

Matafarro), zárai érsek, doctor 
decretorum 27, 54, 56–57, 59–60, 68–
69, 78–80, 87, 115, 123–125, 129–
130, 155–156, 160, 172, 190–192, 
227, 237, 242–244, 255, 285, 353–
354, 413–415, 481–482, 488–492, 
503, 506, 521–522, 552, 624–625, 
630, 635, 642, 681, 743–744, 779–
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783, 814, 868, 872–875, 880, 916, 
938–941, 950, 1000–1001, 1005 

–, Agg fia, Ádám Márton fia, szemelyi 910 
–, Albert fia 341 
–, Almus fia, pécselyi 35, 384 
–, Amadé nádor fia, Aba nb. 64 
–, Anda fia 96, 102 
–, András fia 448 
–, András fia, berétei 231 
– mester, András fia, betleni 560  
–, András fia, csabi 633 
–, András fia, jáki 441 
–, András fia, Kup-i 519 
–, András fia, sóvári hospes 286 
–, András fia, telekesi 88, 188, 228 
–, András fia, tőki 473 
–, András fia, vágközi 633 
–, Ányos fia, dédácsi 236 
–, Arnold fia, lőcsei polgár 189, 208 
–, Bagonya fia, György és János apja, 

palásti 135, 347, 694 
–, Balasse fia, keresztúri 631 
–, Balázs fia, abonyi 967  
–, Balázs fia, mezőházi 421 
–, Balázs fia, Samut-i 998 
–, Balázs fia, Tarchan-i, mezőházi 856 
–, Baska fia, majtényi 146, 182, 187 
–, Bátor János fia, ruszkai 11–13, 21, 222 
–, Bede fia, tarányi 229 
–, Beden fia, János apja, szomordoki 

333, 557 
–, Beke fia, Peel-i 912 
–, Benedek fia, lázonyi 410 
–, Benedek fia, Mach-i 733 
–, Benedek fia, rohodi 684 
–, Benedek fia, sági 532 
–, Benedek fia, szörcsöki 25 
–, Benedek fia, tuzséri 705 
–, Benedek fia, varjasi 177 
–, Bereck fia 36 
– mester, Bereck fia, Anych és Barbara 

apja, bátori 144, 210, 502, 975  
–, Bertalan fia, András és Mara apja, 

Kamaria-i 879 
–, Bertalan fia, Doba-i 236 

–, Boda fia, palugyai Apx.: 158 
–, Boda fia, sáli 850 
–, Bogyiszló fia 357 
–, Both fia 4 
–, Brum fia, Miklós apja, odorini 924 
–, Buzad fia, hahóti 846 
–, Chobur fia, jánosi 527 
–, Csala János fia 527 
–, Csapó fia, csapóházi 969 
–, Csirke István fia, László apja, pólyi 505 
–, Dalmad fia, János apja, Poton-i 308 
–, Damald fia, miskei 25 
–, Demeter fia, borsülései 390 
– mester, Demeter fia, királynéi famulus, 

debrői 128, 139, 277, 502, 752, 857–
859, 878, 975  

–, Demeter fia, szőlősi 25 
–, Demeter fia, zólyomi comes 1003 
–, Dénes fia 126 
–, Dénes fia, kölcsei 512–513 között 
– mester, Derzs fia, Derzs, György és 

János apja, szerdahelyi 175, 318, 381 
–, Dezső fia, feledi, kaplai 81, 118 
–, Dezső fia, losonci 707 
–, Dezső fia, Pok-i 177, 233 
–, Domokos fia 428, 921 
–, Domokos fia 753 
–, Domokos fia, maráci 850, 867 
– mester, Domokos fia, pilisi comes, 

visegrádi várnagy 488, 523  
–, Domokos fia, szalóki 359 
–, Domokos macsói bán fia 984, Apx.: 165 
–, Doncs fia, ózdi 680 
–, Douor fia, Muthna-i 421, 546 
– comes, Druget János fia, gerényi, ho-

monnai 11–13, 222 
–, Dubra fia 388 
–, Dujm fia Apx.: 183 
–, Egyed fia, Kónya és Egyed apja, 

Bodmer-i 317 
–, Egyed fia, brogyáni 778 
–, Egyed fia, kálnói 933 
–, Egyed fia, somosi 416 
–, Elleus fia, Túz János apja, árokközi 110 
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–, Elleus fia, Tamás és János apja, 
csermendi 136–137  

–, Fábián fia, tolnai szolgabíró, Iklad-i 362 
–, Farkas fia, Péter apja, pilinyi 63 
–, Fekete Benedek fia, Mach-i 799 
– mester, Filpe fia, kórógyi, Zuglak-i 

353, 373  
–, Fodor Miklós fia, csabi 633 
– mester, Füle fia 193, 434 
–, Fülöp fia, Kamarcha-i 151 
– mester, Fülöp fia, Péter és Fülöp apja, 

szentgróti 202  
–, Gede fia, görzsönyi 25 
–, Gerew fia, László apja, méhesi 403–404 
–, Gergely fia, ajkai 904 
–, Gergely fia, Derd-i 348 
–, Gergely fia, derzsi 735 
–, Gergely fia, Echir-i 205 
–, Gergely fia, iskei 763 
–, Gergely fia, kemléki várjobbágy Apx.: 124 
–, Gergely fia, pozsegai kanonok, 

gordovai 401 
–, Goodh fia, szeri 553 
–, Gothalth fia, görgői 55 
–, György fia, kolontári 25 
–, György fia, szörcsöki 25, 177 
– mester, Gyula fia, kistapolcsányi 6, 842 
–, Hedric fia, kevei vicecomes 573 
–, Hektor fia, György apja, dálkai 25, 926 
–, Henrik fia 825–826 
–, Henrik fia, pécsi püspök, királyi neve-

lő, neszmélyi, Zauan-i 197, 213, 364, 
483, 644, 1008 

–, Herrald fia, devecseri 25 
– mester, Illés fia, révai 573 
–, Imre fia, János és György apja, 

konrádfalvi 629 
–, Imre fia, réti 208 
–, Imre fia, vidi 177 
–, Ipolit fia, Elye-i 58 
–, István fia 25 
–, István fia 416 
–, István fia, csarnavodai 941 
– mester, István fia, Darow-i 600  
–, István fia, halastói 19, 74 

–, István fia, haraszti 739, 762 
–, István fia, jánosdi 739, 742, 762 
–, István fia, Pál és Erzsébet apja, 

kázméri 942 
–, István fia, István, János, Miklós és 

László apja, [horvát és szlavón] bán, 
királynéi tárnokmester, lendvai 229, 
309, 321, 542, 576, 627, 815, 823–
824, 944 

–, István fia, lippói 388 
– mester, István fia, maróti 141 
–, István fia, meggyesi 25, 177 
–, István fia, menyői 349 
–, István fia, nadányi 372 
–, István fia, Neste apja, némai 987 
–, István fia, szeretvai 590 
–, István fia, tengődi 229 
–, Iván fia, sári 14, 112, 959, 995 
–, Ivánka fia 31 
– comes, Ivánka fia, Péter nógrádi comes 

apja, Balogh nb., szécsi Apx.: 73 
–, Izsák 435 
–, Izsép fia 600 
–, Jakab fia 48 
– mester, Jakab fia, Anich apja 1023 
–, Jakab fia, bánvőki 1018 
– mester, Jakab fia, baracskai Apx.: 1–2  
–, Jakab fia, bödögei 25, 177 
–, Jakab fia, Jakab, Mihály, László és 

János apja, gyulai 100, 989 
–, Jakab fia, keceli Apx.: 162 
– mester, Jakab fia, királyi familiáris 

523, 685 
–, Jakab fia, lónyai 749 
–, Jakab fia, mérei 889 
–, Jakab fia, sági 532 
–, Jakab fia, szentkirályi 191 
–, Jakab fia, szörcsöki 25 
–, Jákó fia, szuhai 3, 943 
–, János fia 25 
–, János fia 109 
–, János fia 240 
–, János fia, ajkai 35, 379, 384 
–, János fia, apáti 953 
–, János fia, aracsai 603 



 
639 

 

–, János fia, bagotai 380 
– (N.), János fia, Berellew-i 25 
– mester, János fia, berzevicei 680 
–, János fia, bödögei 177 
–, János fia, csöglei 177 
– mester, János fia, esztergomi kanonok, 

lőcsei 598 
–, János fia, gyarmati 372 
– mester, János fia, győri kanonok, 

várkonyi 62, 217, 350, 427 
– mester, János fia, hosszúbácsi 331, 

746–747, 754 
–, János fia, Illés, János és László apja, 

keresztúri 631 
–, János fia, izsépi 310 
–, János fia, kisfaludi 770 
– (N.), János fia, lőrintei 25  
–, János fia, márki 857 
–, János fia, mindszenti 309 
–, János fia, miskei 308 
–, János fia, oroszi 177 
–, János fia, Ratholth-i 999 
–, János fia, rozgonyi Apx.: 16 
–, János fia, szarvasi 459 
– mester, János fia, tamási 855  
– mester, János fia, várdai 127, 181, 475, 712 
–, János fia, ozsdolai 931 
–, János fia, Zlawotynch-i 582 
– mester, János fia, zsombori 871 
–, Jeszenői Péter fia, Aba nb., széplaki 

64, 942 
–, József fia, macskási 829 
–, Kaplyan fia, lónyai 132 
–, Karachon fia, oláh 745 
–, Kemény fia, jáki 441 
–, Konrád fia, talmácsi 83 
–, Kónya fia 730 
–, Kozma fia, Muthna-i 546  
– mester, Lack fia, királyi ifjú 265, 308 
– mester, Lack fia, ungi és zempléni 

comes 166, 240, 528, 590, 666, 988 
–, László fia 444 
–, László fia, berencsi 980 
–, László fia, lőrintei 25 
–, László fia, nagymihályi 750, 796 

– mester, László fia, nemegyei, 
virágosberki 560 

–, László fia, szegedi főesperes, hajszent-
lőrinci prépost, bácsi kanonok, 
zarándi 570–571 

– mester, László fia, királyi al-
asztalnokmester, lovag, szenyéri 243–
244, 477  

–, László fia, szepesi kanonok 371–372 
között 

–, Latk fia 155 
–, Lothard fia, vásárdi 537, 659 
–, Lökös fia, ivánkaházi 67 
–, Lőrinc fia 614 
–, Lőrinc fia, Ilona apja, kapi 633 
–, Lőrinc fia, Anna és Magych apja, 

lucskai 255 
– (Nykel, Nykkel, Nykeel, Nykeul, 

Nikul, Nykkul, Nykul) mester, Lőrinc 
fia, nagymartoni, fraknói 129, 467–
468, 594, 683 

–, Lőrinc fia, nagymihályi 750 
–, Lőrinc fia, pamlényi 599 
–, Lőrinc fia, rozvágyi 135, 275 
–, Lőrinc fia, Wolfer-i 527 
–, Lőrinc fia, Zauar-i 375 
–, Márk fia, Muthna-i 546 
–, Markalf fia, Chernuk-i 189, 208 
–, Markalf fia, Klára apja, hosszúmezei 843 
–, Márton fia 286 
–, Márton fia 376 
–, Márton fia 643 
–, Márton bán fia, István és László apja, 

Bathya-i 348, 735 
–, Márton fia, devecseri 25 
–, Márton fia, Muthna-i 421, 546 
–, Márton fia, pakodi 953 
–, Máté fia, Bewd-i 25 
–, Máté fia, Muthna-i 546 
–, Máté fia, Seneznycha-i 546 
–, Mihály fia, egervári 186, 422, 508 
–, Mihály fia, komlósi 808, 898 
–, Mihály fia, maróti 141 
–, Mihály fia, örsi 153 
–, Mihály fia, palásti 221 
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–, Mihály fia, pályi 398, 605 
–, Mihály fia, Pese-i 25 
–, Mihály fia, reszneki 26, 246, 351 
–, Mihály fia, sztárnyafalvi 848 
–, Mikcs [szlavón] bán fia 470, 480 
–, Mike fia Apx.: 41 
–, Miklós fia 779 
– mester, Miklós fia 830 
–, Miklós fia, Crysan-i 945 
–, Miklós fia, darabosfalvi 100 
–, Miklós fia, dománhidai 696 
–, Miklós fia, écsfokai 702 
–, Miklós fia, Miklós és János apja, 

födémesi 943 
–, Miklós fia, göbölfalvi 405 
–, Miklós fia, jáki 441 
– mester, Miklós fia, királynéi ajtónálló-

mester és udvarbíró, fejéri és tolnai 
comes, hédervári 64, 128, 139, 166, 
673, 878  

–, Miklós fia, királynéi tárnokmester 158 
–, Miklós fia, nagyvátyi 158 
–, Miklós fia, odorini 924 
–, Miklós fia, reszegei 433 
–, Miklós fia, szerdahelyi 806 
–, Miklós fia, Miklós és János apja, 

szuhai 3 
–, Miklós fia, tamási 855 
–, Miklós fia, tejfalvi 585 
– mester, Miklós fia, királyi lovag, 

telegdi 805 
–, Mikó fia, bárcai 961 
–, Mikud bán fia, János, László, Miklós 

és Lökös apja 830 
–, Mladin fia, zágrábi kanonok 119 
–, Mocsk fia, Péter és Antal apja, gáji 

421, 546 
–, Mocsk fia, Kysheluen-i 182 
–, Mocsk fia, Muthna-i 421 
–, Nagy Lőrinc fia 43 
– mester, Olasz Simon fia, László apja, 

szepesi várnagy, jemniki 201, 939 
–, Pabor fia, adorjáni 956 
–, Pál fia 69, Apx.: 5, 35 
–, Pál fia 246 

–, Pál fia 388 
–, Pál fia 420 
–, Pál fia 889 
–, Pál fia, békási 35, 384 
–, Pál fia, Bewd-i 25 
–, Pál fia, Coruscamellek-i 836 
–, Pál fia, dobói 56 
–, Pál fia, dobrakucsai 72 
–, Pál fia, gécsei 917 
–, Pál fia, karcsai 396 
–, Pál fia, kéri 772, 920 
– mester, Pál fia, lublói várnagy 658 
–, Pál fia, mihályi 42 
–, Pál fia, pálföldi 388 
– mester, Pál fia, királynéi pohárnokmes-

ter, pekri 72, 249, 408–409, 621 
–, Pál fia, pétermezei Apx.: 23 
–, Pál fia, salamoni 177 
– mester, Pál fia, szigeti 17 
–, Pál fia, szörcsöki 651 
– mester, Pál fia, ugali 292, 963 
–, Pál fia, litteratus, valkói 333, 557 
– (N.), Péter fia 25, 177 
–, Péter fia 220 
–, Péter fia 795 
–, Péter fia, abonyi 967 
–, Péter fia, Bwd-i 177 
– comes, Péter fia, dalmát-horvát és szö-

rényi bán, zárai comes, országbíró, 
Balog nb., szécsi 27, 54, 56–57, 59–
60, 64, 68–69, 78–80, 87, 115, 123–
125, 129–130, 155–156, 160, 172, 
183, 190–192, 216, 227, 237, 242–
245, 248, 255, 270–272, 285, 304, 
353, 361, 413–415, 434, 482, 488, 
490–492, 503, 505–506, 514, 521–
522, 552, 624–625, 630, 635, 642, 
675, 681, 743–744, 779–783, 814, 
855, 868, 872–875, 880, 916, 938–
941, 950, 1000–1001, 1005, 1008, 
Apx.: 70–73, 78  

–, Péter fia, egresi 871 
–, Péter fia, László, Balázs, János és Mi-

kó apja, kékkői 1000 
–, Péter fia, kevei vicecomes 573 
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–, Péter fia, Margit apja, Maryasowcz-i 1012 
–, Péter fia, nemes jobbágy 177 
–, Péter fia, ölbői 563, 992 
– (N.), Péter fia, sárosdi 25 
–, Péter fia, szentgyörgyi Apx.: 4, 13 
–, Péter fia, Miklós és János apja, tamási 855 
–, Péter fia, vásárdi 166 
–, Péter fia, zéllei 375 
– mester, Pető fia, comes, dobokai 

vicecomes, létai és bálványosi várnagy, 
derencsényi 297, 560, 636–637, 999  

–, Pető fia, Gyurk-i 158 
–, Pető fia, mákfai 496 
–, Pető fia, mérai 95 
–, Petrizlaus fia 200 
–, Pohár Miklós fia, Chernuk-i 189 
– mester, Pósa fia, szeri 273, 420, 553, 

617, 837, 882  
–, Ramande fia, György apja, szent-

miklósalapi 184 
–, Renold fia, zempléni főesperes, egri 

püspöki vikárius 287–289, 335, 363, 
605–606, 638, 897 

–, Roland fia, Tamás és János apja, szü-
gyi Apx.: 157 

–, Roland fia, tegenyei 763, 973 
–, Roland fia, újfalvi 320, 371–372 kö-

zött, 437, 738, 822, 964 
–, Salamon fia 32–33 
–, Salamon fia 324 
–, Salamon fia, Vince apja, brogyáni 778 
–, Sándor fia 931 
–, Sándor fia, ciráki 500 
–, Sebe fia, Chenkez-i 295 
– mester, Sebes fia, bazini 61, 114, 139, 

Apx.: 82–85, 109  
–, Simon fia 153 
–, Simon fia, Dorlo-i 611 
–, Simon fia, Jakab apja, edöstornyai 938 
–, Simon fia, egresi 871 
–, Simon fia, Klára apja 585 
– (N.), Simon fia, monoszlói 25 
–, Stoysa fia, bori 632 
–, Szombath fia, Péter, István és Ágoston 

apja, koltai 223, 279 

–, Talpas fia, berendi 26 
–, Tamás fia, Ferenc apja, becsei 177 
–, Tamás fia, berekszegi 166 
–, Tamás fia, écsi 25 
–, Tamás fia, enyedi 650 
–, Tamás fia, klerikus 
–, Tamás fia, szabolcsi várjobbágy, me-

gyeri 716 
–, Tamás fia, sári 25, 959 
–, Tamás fia, varsolci 847 
–, Tatár Lőrinc fia, bákai famulus 89 
–, Tibor fia, Koromzou-i 855 
–, Tivadar fia, trocsányi 863 
–, Tomb fia 165 
–, Tristianus fia, sági 467 
–, Ugrin fia, ácsi 205 
– comes, Ugrin országbíró fia, László 

apja, országbíró 64, 376, 505, 644  
–, Varjú Benedek fia, megyeri 891–892 
–, Vörös fia, terbelédi 929 
–, Zanchuk fia, István apja, ebedeci 37-38 
–, Zelus Péter fia, tótőri 473, 830 
–, Zolad fia, abonyi 967  
–, János, István és Péter apja, bacskai 

275, 836 
–, Pál és Kis Miklós apja, butkai 394, 

429, 692, 758, 878, 890 
–, István és Katich apja, Gereb-i 375 
–, Miklós királynéi ajtónállómester apja, 

hédervári 64, 158, 166, 673, 878 
–, János, Jakab és Kathlyn apja, 

litteratus, herényi 438 
–, János, Pál, Balázs, Tamás és András 

apja, kecseti 132, 231, 830  
–, Doncs és Anich apja, kelecsényi 800 
– nádor, kunok bírája, János királyi tár-

nokmester apja 49, 139, 209, 360, 364, 
483, 519, 690, 723, 842, 864, 1008  

– (Niclas), Jakab pozsonyi bíró apja 234 
– [erdélyi] vajda, Péter apja, [sirokai] 96, 102 
– mester, Dénes erdélyi vajda fivére 847 
–, Jakcs fivére, kusalyi 533  
– fia András, olaszi 189, 208 
– fia András, Terkench-i 25 
– fia Antal 857 
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– fia Antal, alásonyi 25 
– fia Antal, kaszonyi hospes 945 
– fia Benedek, csepelyi 25 
– fia Bereck 221, 694 
– fia Bereck 280 
– fia Bereck, felcsúti 257 
– fia Bereck, henyei 177 
– fia Bertalan, martonfalvi 1003 
– fia Demeter 320 
– fia Demeter, baranyai vicecomes 100, 373 
– fia Demeter, ramocsaházi 48 
– fia Demeter, szalóki 359 
– fia Dénes, Maiusfolua-i 282 
– fia Dénes, oroszapáti 718 
– fia Domokos, dobszai 878 
– fia Doncs, kelecsényi 844 
– fia Egyed, sági 531 
– fia Gál 844 
– fia Gergely, berényi 799 
– fia Gergely, kovácsi jobbágy 28 
– fia György, felnémeti 360  
– fia István 96, 102 
– fia István 177 
– fia István 327 
– fia István 957 
– fia István, acsádi 25, 177 
– fia István, Bud-i 177 
– fia István, Gereb-i 165, 198, 259 
– fia István, görzsönyi 177 
– fia István, henészi 229 
– fia István, Lyutas-i 128  
– mester fia István, maróti 418, 550  
– fia István, salamoni 177 
– fia István, királynéi al-tárnokmester, 

szkárosi 220, 377 
– fia Jakab, Bud-i 25, 177 
– fia Jakab, németi 913 
– fia Jakab, récsei Apx.: 110–111 
– fia Jakab, újlaki 341 
– fia János 25 
– fia János 53 
– fia János 311 
– fia János 537 
– fia János 641 
– fia János, abonyi 967 

– fia János, bárcai 662, 960–961 
– fia János, bégányi 453 
– fia János, bökényi 587a, 934 
– fia János, csortói 615 
– fia János, csázmai kanonok, Dumbol-i 352 
– fia János, démi 25 
– fia János, Doba-i 349 
– fia János, káli 153 
– fia János, karcsai 294 
– fia János, kázmérfalvi 405 
– fia János, Kysdobisan-i 945 
– fia János, miskei 25 
– fia János, mogyorósi 320 
– fia János, mokcsai 416 
– fia János, nadányi 149 
– fia János, salamoni 9, 20, 912 
– fia János, szabolcsi várjobbágy, me-

gyeri 706, 716 
– fia János, szamosfalvi 541, 829 
– fia János, telegdi 816 
– fia János, Tornoch-i 229 
– fia János, zsegnyei 262 
– fia László, Bata-i 878 
– fia László, ivánci 508 
– fia László, rohodi 684 
– fia László, újlaki 860 
– fia Louk, Coruscamellek-i 836 
– fia Lökös, dobokai 132 
– fia Lőrinc, Ezpete-i 229 
– fia Lőrinc, Zukzarm-i 177 
– fia Lukács, nevickei várnagy 649, 775, 994 
– fia Márton, Guchtelek-i 1017 
– fia Mátyás, tárkányi 89 
– fia Mihály, gombai 343 
– fia Mihály, tótőri 473, 830 
– fia Mihály, Zauar-i 139 
– fia Miklós, Crysan-i 945 
– fia Miklós, darabosfalvi 100 
– fia Miklós, dománhidai 696, 906 
– fia Miklós, écsfokai 702 
– fia Miklós, födémesi 943 
– fia Miklós, göbölfalvi 405 
– fia Miklós, odorini 924 
– fia Miklós, reszegei 433 
– fia Miklós, szerdahelyi 806 
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– fia Miklós, szuhai 3 
– fia Pál 177 
– fia Pál 749 
– fia Pál, csicseri 286, 708 
– fia Pál, perényi, széplaki 825–826 
– fia Pechul, Cholta-i 25 
– fia Péter, abonyi 967 
– fia Péter, nagyvátyi 158 
– fia Péter, országbírói notarius, ereszt-

vényi 893 
– fia Péter, pásztori 233  
– fia Péter, szentmártoni 389 
– fia Péter, Tapaz-i 229 
– fia Pető, petri 980 
– fia Rudolf, keresztyénfalvi Apx.: 81 
– fia Sebestyén, barabási 136–137 
– fia Tamás 375 
– fia Tamás 842 
– fia Tamás, kocsi 978 
– fia Ugrin, kéri 772 
– fia Ugrin, mátyóci 920  
– comes fia Vince, királyi ifjú, perényi 

713, 779 
– fia Vörös János, Benchench-i 108, 

162–163 
– fia ..... 749 
– fiai 153 
– fiai: Domokos és János 638 
– fiai: Zouard, István és János 745 
– fiai: Pál, Lőrinc, Miklós és László 779 
– comes fiai: László és Bálint 837 
– fiai: István és László 946 
– fiai: István és Mihály, azari 593 
– fiai: János és László, dobokai 276 
– fiai: István és Ányos, Elye-i 58 
– fiai: Roland és Miklós, jáki 441 
– mester fiai, jánki Apx.: 168–170 
– fiai: László és András, kusalyi 283  
– fiai: Tamás, Péter és János, latkóci 146, 187 
– fiai: János és István, örsi 184 
– fiai, Sumchicha-i 609 
– fiai: János és András, szamosfalvi 333, 557 
– fiai: Péter és Fülöp, szentgróti 953  
– fiai: János és András, szentmiklósi 657 
– fiai: Miklós és Balázs, tejfalvi 585 

– fiai: György és Miklós, királyi lovagok, 
telegdi 805 

– fiai: Illés és János, vatai 174 
– fiai: János és Fako, vezekényi 241 
– fiai: János és György, zsarolyáni 974 
– l. még Nicolaus, Nyclas 
Miklósi (Myclosy) 600 (Somogy m.) 
Mikó (Mykou), Miklós fia, kékkői 1000 
– (Mykov) fia János, szarvadi 375 
– (Mykou) fia Pál, gyulafalvi 856 
– (Myko, Mykow) fiai: Miklós, Miklós 

és Jakab, bárcai 961 
Mikocsa (Mikolcha, Mykocha) fia Pál 

64, 360, 843 
– (Mykocha) fia Péter, kázméri 95, 116 
Mikófalva (Mykofalua) 244 (Somogy m.) 
Mikola (Mykola), ma Micula, Ro. 949, 

952 (Szatmár m.) 
– (Mykola) 183, 337, 348, 434, 735 

(Valkó m.) 
– (Mykola), Fülöp fia, bodrogi szolga-

bíró 527, 687 
Mikolcha l. Mikocsa 

Mikud (Mykud), Gergely fia, tibai job-
bágy 977 

– (Mykud) [szörényi] bán fia Miklós 830 
Mikus l. Nagy Mikus 
–, Bereck fia, bori 632 
Milchov l. milkói egyházmegye 
Milcov l. milkói egyházmegye 
Milej (Myley), ma Milejszeg 26, 565 

(Zala m.) 
Milejszeg l. Milej 
Milhost' l. Felnémeti 
milkói (Milchov, Milcov) egyházmegye 

(püspökség) üresedésben 412 
– káptalan 412 
– püspök l. Albert, Bernard 
Mindszent (Mendzent, Mendzenth) 

309 (Zala m.) 
Mineu l. Menyő 
Mirkovci l. Szentszalvátor 
Mirozlaus (Myroslaw), Gyula fia, mára-

marosi oláh pap 99 
mise 628 
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Miske (Myske), ma Pusztamiske 11, 25, 
308 (Veszprém m.) 

– (Myske) fia János, miskei 25 
– (Myske) fia Pál, örsi, fajszi 25, 35, 374, 

384, 539 
mislyei (Mysle; ma Alsómislye, Nižná 

Myšl'a, Sz.) prépost l. Ivánka, János 
fia; Mihály 

Mistice l. Misztice 
Mistiche l. Misztice 
Misztice (Mistiche, Mistice), ma 

Imszticsovo, Ukr. 745 (Bereg m.) 
Mixe fia István, berekvölgyi 672 
Mizloka 509 (Vas m.) 
Mladerdeu l. Maladerdo 
Mladin fia Miklós, zágrábi kanonok 119 
Mladocwith fia Radoszló, Dobowyk-i 57 
Mliečno l. Tejfalu 
Mlinoga (Mlynoga), Ho. 469, 476 (Zág-

ráb m.) 
Mlynoga l. Mlinoga 
Moch l. Mocs 
Mochk l. Mocsk 
Mochola l. Mocsolya 
Mochula l. Mocsolya 
Močidl'any l. Mocsolya 
Mociu l. Mocs 
Moczk l. Mocsk 
Mocs (Moch), ma Mociu, Ro. 597, 725 

(Kolozs m.) 
– (Moch) fia Lukács, nádasdi 128, 221 
– (Moch), Lukács fia, nádasdi 128 
mocsár 231, 373, 421, 574, 878 
Mocsk (Mochk) fia Domokos, szecsei 

47, Apx.: 63, 67, 69 
– (Mochk, Moczk) fiai: Miklós, Domo-

kos és László, gáji 421, 546 
– (Mochk, Moczk) fiai: Miklós és Márk, 

Muthna-i 421, 546 
Mocsolya (Mochola) 6 (Bars m.) 
– (Machala), ma Valea Pomilor, Ro. 349 

(Közép-Szolnok m.) 
– (Machala, Mochola, Mochula), ma 

Erdőmocsolya (Močidl'any, Sz.) 30, 
916 (Sáros m.) 

Mocsolyakút (Machalakuth), patak 236 

Mocsolyatelek (Machalathelek) 236 
(Közép-Szolnok m.) 

Mod l. Módos 

Módos (Mod), ma Jaša Tomić, Sze. 837 
(Keve m.) 

Modranka l. Magyarád 
Modruš l. Modrus 
Modrus (Modrussa), ma Modruš, Ho. 

756, 1008 
modrusi comes l. István, János 
– Szt. Miklós-kolostor 756 
Modrussa l. Modrus 
Modrý Kameň l. Kékkő 
Mogyorós (Monyaros, Monioros) 964 

(Sáros m.) 
– (Monyorous, Monyrous, Monyuros), 

ma Ungmogyorós (Liesková, Sz.) 
739, 762–763 (Ung m.)  

– (Moniaros, Monyarous) 320 
Mohach l. Mohács 

Mohács (Mohach) 90, 92 (Baranya m.) 
Mohniamezeu (Mohnyamezeye), mező 

574, 878 
Mohnyamezeye l. Mohniamezeu 
Mohostelek (Mohusthelek) 712 (Sza-

bolcs m.) 
Mohusthelek l. Mohostelek 
Moite l. Mojtin 
Mojmirovce l. Ürmény 

Mojs (Moyus) mester, Sándor fia, kapos-
fői 229 

– (Moyus) fia Bernald, iskei 763 
– (Moys) fia János, rudinai 43 
– (Moys) fia Mihály 631 
– (Mayus) fia Tamás, bárcai 662, 960 
Mojtin (Moite), ma Hegyesmajtény 

(Mojtín, Sz.) 484 (Trencsén m.) 
– (Moite), hegy 564 
Mojtín l. Mojtin 
Mok 34 (Szabolcs m.) 
Mokča l. Mokcsa 
Mokcsa (Moscha, Mossa), ma Mokča, Sz. 

416, 763 (Ung m.)  
Mokou l. Makó 
Mokuucha 161  
molnár 546 
Molonfalu l. Malomfalva 
Molonfalua l. Malomfalva 
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Molumsok l. Malomsok 
Monaar l. Monar 
Monak l. Monok 
Monakh l. Monok 
Monaky l. Monok 
Monar (Monaar) 46 (Pozsony m.) 
Monasteriensis l. Münster 
Monasterium l. Monostori Péter 
Monera l. Monora 
Moniaros l. Mogyorós 
Monioros l. Mogyorós 
Monizlou l. Monoszló 

Monok (Monak, Monakh, Monaky, 
Monuk) 310, 355–356, 368, Apx.: 
220 (Zemplén m.)  

Monora (Monera, Munera), ma 
Mănărade, Ro. 671 (Fehér m.) 

Mónosbél l. Bél 
Monostor 328 (Bihar m.) 
monostor 194, 688; l. még bátai, bélai, 

béli, Cégénymonostora, diósgyőri, 
dubicai, garamszentbenedeki, garicsi, 
gotói, heiligenkreuzi, Ivánmonostora, 
kőrösi, leleszi, lövöldi, ludányi, me-
nedékkői, pannonhalmi, pécsváradi, 
pétermonostori, péterváradi, Rudina-i, 
sági, somogy(vár)i, szekszárdi, 
széplaki, szepesi, toplicai, Tuniw-i, 
turóci, Turun hegyi, váradelőhegyi, 
zágrábi, zala(vár)i, zárai, zirci, zobori, 
zselici; l. még kolostor 

Monostori (de Monasterio) Péter, szabolcsi 
főesperes 335, 363, 514, 566, 605–606, 897 

Monoszló (Monizlou, Monozlo) 25, 153 
(Zala m.) 

– (Monizlou), Monoszló fia, György 
apja, monoszlói 153 

– (Monizlou) fia Monoszló, monoszlói 153 
Monozlo l. Monoszló 
mons S. Angeli l. Szentangyalhegy 
Month fia István, rojcsai Apx.: 75 
Monuk l. Monok 
Monundorph (Monundorphvellge), völgy 930 
Monundorphvellge l. Monundorph 
Monyaros l. Mogyorós 
Monyarous l. Mogyorós 
Monyoros l. Monyorós 

Monyorós (Monyoros), ma Küküllő-
magyarós (Măgheruş, Ro.) 105 (Kü-
küllő m.) 

Monyorous l. Mogyorós 
Monyrous l. Mogyorós 
Monyuros l. Mogyorós 
Mór (Mowr) fiai: Márk és Mihály 294 
Morauia l. Morvaország 
Móric, somogyi konvent papja 229 
–, Simon szatmári comes és Anna apja, 

meggyesi 44, 48, 64, 158, 190, 475, 490  
– fia Bereck 823 
– fia István, fehérvári kanonok 440 
– fia János 188 
– fia János, telekesi 88, 228,  
– fia Mihály, acsai 229 
– fia Mihály, jobbágy 180 
– fia Péter, várjobbágy, tegei 723 
– fia Pető, karcsai 294 
Mórichida (Moruchyda) 233 (Győr m.) 
Morkolf l. Markalf 
Morochyuk l. Marocsuk 
Morolia 416 (Ung m.) 
Moroth l. Marót 
Morotholm l. Berethalom 
Moroucha 469 (Zágráb m.) 
Morović l. Marót 
Mortund l. Martond 
Mortunfolwa l. Martonfalva 
Mortunus l. Martonos 
Moruchyda l. Mórichida 
Morvaország (Merhern, Morauia) l. 

János morva őrgóf 
morva őrgróf l. János 
Mory 362 (Tolna m.) 
Moscha l. Mokcsa 
Mosgow l. Mozsgó 
Mosk fia Miklós, Kysheluen-i 182 
Moslinzengurg l. Szentgyörgy 
Mosóc (Kiusmoych, Moych, Moys), ma 

Mošovce, Sz. 856 (Turóc m.) 
Mosonmagyaróvár l. Óvár 
Mosoreu l. Mosórév 
Mosórév (Mosoreu) 265 (Fejér m.) 
Mošovce l. Mosóc 
Mossa l. Mokcsa 
Mosyna 151 (Kőrös m.) 
–, hegy 151 
Motešice l. Majtény 
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Mowr l. Mór 

Moy fia Bálint, sárosi 25 
Moych l. Mosóc 
Moyk l. majki prépost 
Moys l. Mojs, Mosóc 
Moyteh l. Majtény 
Moyus l. Mojs 
Mozga fia Pál, abonyi 967 
Mozsgó (Mosgow) 385 (Baranya m.) 
Muchnapataka, folyó 579 
Muchnuk, patak 579 
Muchon l. Múcsony 
Muchun l. Múcsony 
Múcsony (Muchon, Muchun) 518, 997 

(Borsod m.) 
Mukacsevo l. Munkács 
Munera l. Monora 
Munkach l. Munkács 
Munkács (Munkach), vár és birtok, ma 

Mukacsevo, Ukr. 135, 347 (Bereg m.) 
munkácsi alvárnagy l. János, Miklós fia 
Munkad 738 
munkaszerződés 1006 
Musad (Musasd) fia László, zalasdi 173, 

230, 266 
Musasd l. Musad 
Musla 363 (Heves m.) 
Muthna 421, 546, Apx.: 137 (Turóc m.) 
–, folyó 546 
Münster (Monasteriensis), No. 171 
Mych, tó 859 
Myclosy l. Miklósi 
Myhal l. Mihályi 
Myhald l. Miháld 
Myhalolch l. Mihaloch 
Myhalouch l. Mihaloch 
Mykch l. Mikcs 
Myke l. Mike 
Mykel l. Mihály 
Mykete 240 (Zemplén m.) 
Mykla 369 
Myklo, Pál fia, Muthna-i 546 
Myko l. Mikó 
Mykocha l. Mikocsa 
Mykofalua l. Mikófalva 
Mykola l. Mikola 
Mykou l. Mikó 
Mykov l. Mikó 
Mykow l. Mikó 
Mykud l. Mikud 

Mylay 50, 70 (Szepes m.) 
Myle 410, 577 (Torna m.) 
Myleksar l. Megyeág 

Mylepatak, patak 577 
Myley l. Milej 
Myroslaw l. Mirozlaus 
Myrsa fiai: Iván és Joachim 151 
Myske l. Miske 
Mysle l. mislyei prépost 
 
N 
N. l. Miklós 
Nabrad l. Nábrád 
Nábrád (Nabrad) 952 (Szatmár m.) 
Nacina Ves l. Nyavalyád 
Nadan l. Nadány 
Nadány (Nadan), ma Körösladány 149, 

372 (Békés m.) 
– (Nadan), ma Nedanovce, Sz. 298 

(Nyitra m.) 
nádas 175 
Nadasd l. Nádasd 
Nádasd (Nadasd) 420 (Arad m.) 
– (Nadasd), ma Hontnádas (Hontianske 

Trst'any, Sz.) 128 (Hont m.) 
– (Nadasd), ma Magyarnádas (Nădăşelu, 

Ro.) 132 (Kolozs m.) 
– (Nadasd), vár 353 (Tolna m.) 
– (Nadasd, Nados) 496, 850, 867, 1019 

(Vas m.) 
– (Nadasd) 177 (Veszprém m.) 
– (Nadasd, Nadastou), halászóhely 370 
Nădăşelu l. Nádasd 
Nadaser l. Nádasér 

Nádasér (Nadaser, Nodoser), ma Nádasér-
berzseny (Nedožery-Brezany, Sz.) 
421, 856 (Turóc m.) 

Nádasérberzseny l. Nádasér 
Nadaspataka l. Nádaspataka 
Nádaspataka (Nadaspataka), folyó 230 
Nadastelek l. Nádastelek 
Nádastelek (Nadastelek) 727 (Szabolcs m.) 
Nadastou l. Nádasd 

nádor 510, 595, 763; l. még Amadé, 
Dózsa, Druget Fülöp, Druget János, 
Druget Vilmos, Kont Miklós, Miklós 
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nádori bírótársak (főpapok, bárók, 

procer-ek, nemesek) 46–47, 128, 177, 
197, 200, 428, 690, 842, 848, 921 

– bírságszedő 837, 894–895, 906, 911 
– ember 4, 6, 47, 128, 165, 177, 186, 

197, 213, 229, 278, 348, 372, 375, 
428, 498, 520, 536, 542, 564, 574, 
622, 658, 735, 739, 742, 762–763, 
770, 772, 801, 806, 808, 835, 842–
843, 848, 869, 878, 898, 903, 907, 
912, 920–921, 933, 945–946, 959, 
995, 997 

– ember (speciális) 6, 46, 278, 284, 375, 
428, 842, 921 

– hatáskör 842, 863 
– kancelláriai jegyzet 411 
– közgyűlés 47, 64, 177, 199–200, 210, 

257–258, 265, 280, 291–293, 307–
308, 339, 348, 362, 380, 385, 388–
391, 395, 400, 459, 465–466, 536, 
510, 527, 531–532, 553, 568, 573, 
582, 585, 588, 592, 596, 599, 617, 
620, 678, 686, 690–692, 727–728, 
732, 739, 742, 750–751, 758–762, 
770–772, 775, 799–804, 808–809, 
820, 842–843, 848, 854, 864, 894, 
906, 911, 917, 927, 955, 982, 1016 

– kúria 6, 208, 842 
– notarius 6, 208, 482 
– prothonotarius l. Jakab, Detric fia 
– védelem 863 
Nados l. Nádasd 
Nadrág (Nodrag), ma Nădrag, Ro. 579 

(Temes m.) 
Nădrag l. Nadrág 
Nad'sek l. Szeg 
Nagkwirth l. Kürt 
Nagmihal l. Nagymihály 
Nagos 177 (Veszprém m.) 
Nagy (Magnus) Ábrahám, vajai 587a, 819 
– (Magnus) Balázs, királyházi falunagy 887 
– (Magnus) Bálint, szádelői 572 
– (Magnus) Bene, Péter és Klára apja 260 
– (Magnus) Benedek, Keserdy-i 229 
– (Magnus) Domokos mester, Domokos 

fia, János apja, pásztói 855 

– (Magnus) István 388 
– (Magnus) István 687 
– (Magnus) Jakab, famulus 91 
– (Magnus) Jakab mester, Jakab fia, 

betleni 40, 332, 560 
– (Magnus) János 17 
– (Magnus) János, Sebestyén, Péter és 

László apja, csaholyi, erdőszádi 33, 
236, 313 

– (Magnus) János, füzeséri 238 
– (Magnus) János, Samut-i 998 
– (Magnus) János, szentmártoni 229 
– (Magnus) Lőrinc fiai: András, Miklós, 

Anda és Benedek, pamlényi 43, 599 
– (Magnus) Mikus, honti várjobbágy, 

borfői 632 
– (Magnus) Pál 848 
– (Magnus) Pál 909 
– (Magnus) Pál, Péter fia, királyi kulcsá-

rok és bocsárok comes-e Apx.: 61 
– (Magnus) Péter fiai: István és János, 

teszéri 212 
– (Magnus) Péter, Peder-i 563, 992 
– (Magnus) Tamás, Vras-i 25 
Nagy- l. még Nog- 
Nagyabony l. Abony 
Nagyacsád l. Acsád 
Nagyalásony l. Alásony 
Nagyapold l. Apold 
Nagyazar l. Azar 
Nagybecskerek l. Becskerek 
Nagybégány l. Bégány 
Nagycseb l. Cseb 
Nagycsűr (Magnum Horreum), ma Şura 

Mare, Ro. 719 (Szászföld) 
Nagydém l. Dém 
Nagydisznód l. Disznód 
Nagydobos l. Dobos 
Nagydobrony l. Dobrony 
Nagy-Duna l. Duna 
Nagyerdő (Nogerdeu, Nogerdev, Nogerdew), 

erdő 808, 898 
Nagyfalu (Nogfalu, Nogfalw, Nogfolu), 

ma Siklósnagyfalu 373, 380, 385, 
388–391, 395, 982 (Baranya m.) 

– (Nogfolu), ma Apanagyfalu (Nuşeni, 
Ro.) 231 (Belső-Szolnok m.) 
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– (Eghazasnogfalu, Nogfalu, Nogfalua) 
370, 495, 980, ma Tiszanagyfalu 
(Szabolcs m.) 

nagyfalvi Boldogságos-Szűz-plébánia 370 
Nagyfernekág l. Fernekág 
Nagygéj l. Gáj 
Nagygejőc l. Gejőc 
Nagygéres l. Géres 
Nagygyimót l. Gyimót 
Nagyhind l. Hind 
Nagyida l. Ida 
Nagyiklód l. Iklód 
Nagykálló l. Kálló 
Nagykanizsa l. Kanizsa 
Nagykapornak l. Kapornak 
Nagykapos l. Kapos 
Nagykapus l. Kapus 
Nagykároly l. Károly 
Nagykáta l. Káta 
Nagykutas l. Kutas 
Nagylak (Noglok), ma Marosnagylak 

(Noşlac, Ro.) 164 (Fehér m.) 
nagylaki Boldogságos Szűz-oltár 164 
Nagylég l. Lég 
Nagyléta (Nogleta), ma Létavértes 32 

(Bihar m.) 
Nagymákfa l. Mákfa 
Nagymálfő (NogMalfew) 933 (Gömör m.) 
Nagymarton (Nogmarton, Nogmortun), 

ma Mattersburg, Au. 467–468, 594, 
683 (Sopron m.) 

Nagymartoni Pál l. Pál, Simon fia, országbíró 
Nagymedvés l. Medvés 
Nagymező (Nogmezeu) 109 (Zemplén m.) 
Nagymihály (Nogmyhal), ma Érmihály-

falva (Valea lui Mihai, Ro.) 678 
(Bihar m.) 

– (Nagmihal, Nogmichal, Nogmihal, 
Nogmyhal), ma Michalovce, Sz. 109, 
150, 206–207, 238, 528, 590, 613, 
649, 666, 693, 750, 760, 796, 827, 
970–972, 977 (Zemplén m.) 

Nagyrákóc l. Rákóc 
Nagyrákos l. Rákos 
Nagyrápolt l. Rápolt 
Nagyráska l. Ráska 
Nagyrozvágy l. Rozvágy 
Nagysáró l. Sáró 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysimonyi l. Simonyi 

Nagyszalánc l. Szalánc 
Nagyszeben l. Szeben 
Nagyszekeres l. Szekeres 
Nagyszeretva l. Szeretva 

Nagyszombat (Tyrna, Tyrnauia, 
Tirnauiensis, Tirnaviensis, Tyrnauyensis), 
város, ma Trnava, Sz. 61, 139, 455 
(Pozsony m.) 

nagyszombati bíró l. Cristlin 
– kolostor és apácái 455 
Nagyszuha l. Szuha 
Nagytalmács l. Talmács 
Nagytárkány l. Tárkány 
Nagytevel l. Tevel 
Nagytilaj (Nogtylay) 202 (Vas m.) 
Nagyugróc l. Ugróc 
Nagyvárad l. Várad 
Nagyvarsány l. Varsány 
Nagyváty (Nogwagh) 158 (Baranya m.) 
Nagyvisnyó l. Visnyó 
Nagyvitéz l. Vitéz 
Nak 902, 936 (Tolna m.) 
Namyan l. Nyomja 

Nana 362 (Tolna m.) 
napidíj 104, 461 
Napkor (Napkur) 529, 717, 869 (Sza-

bolcs m.) 
Napkur l. Napkor 
Napoli l. Nápoly 

Nápoly (urbs Apolitana), ma Napoli, 
Olaszo. 57 

nápolyi király l. Károly, II. 
– királynő l. Johanna 
Nápolyi Királyság (regnum Apulie ~ 

Sicilie, Si) 57, 221, 430 
Napprad l. Naprágy 
Naprag l. Naprágy 

Naprágy (Napprad, Naprag), ma 
Neporadza, Sz. 848, 897 (Gömör m.) 

Ňarád l. Nyarád 
Narag l. Nyarád 
Narrad l. Nyarád 
Našice l. Nekcse 
Nastelhaza 141 (Valkó m.) 
Nata fia Bálint 240 
– fia György, nyavalyádi 11–13, 222 
Nátafalva l. Nyavalyád 
Nawalyad l. Nyavalyád 
Nazdugyene, hegy 564 
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Neciaas fia István, Muthna-i 546 
Necpál (Neczpal), ma Necpaly, Sz. 235 

(Turóc m.) 
Necpaly l. Necpál 
Neczpal l. Necpál 
Nedanovce l. Nadány 
Nedožery-Brezany l. Nádasér 
Neech fia Kantha 294 
Nekche l. Nekcse 
Nekcse (Nekche), ma Našice, Ho. 31, 

446, 465 (Valkó m.) 
Nelepuch l. Nelipics 
Nelipics (Nelepuch) comes fia Iván 

Apx.: 182 
Nema l. Néma 
Néma (Nema) 544 (Győr m.) 
– (Nema), ma Kolozsnéma (Kližská 

Nemá, Sz.) 987 (Komárom m.) 
Nemcovce l. Németfalu 
Nemecká L'upča l. Lipcse 
Nemege l. Nemegye 

Nemegye (Nemege, Nimigie, Nimigye, 
Nymigie, Nymigye), ma Magyar-
nemegye (Nimigea de Jos, Ro.) 40, 
332, 560, 597 (Belső-Szolnok m.) 

Nemes (Nemus dict.) Kozma 388 
nemes jobbágy 25, 177 
– jobbágyfiú 856 
– megtámadása 158, 275 
– megverése 158, 177, 499, 714 
– szökése 878 
– várjobbágy 160 
Nemešany l. Réti 
Nemesdéd l. Déd 
Nemesgomba l. Gomba 
Nemesgörzsöny l. Görzsöny 
Nemesgyurgfeulde l. Aracsa 
Nemeshany l. Hany 
Nemeshodos l. Hodos 
nemesítés 48, 59, 631, 842 
Nemeskocs l. Kocs 
Nemeskolta l. Kolta 
Nemessány l. Réti 
Nemesszalók l. Szalók 
németek 52, 272, 967 
Nemetfalu l. Németfalu 

Németfalu (Nemetfalu, Nemethfalu, 
Nemethfalua), ma Kapinémetfalu 
(Nemcovce, Sz.) 808, 898 (Sáros m.) 

Nemethfalu l. Németfalu 
Nemethfalua l. Németfalu 
Nemethmakua l. Mákfa 
Nemethmakwa l. Mákfa 
NemethMakwa l. Mákfa 
Németi (Nemety, Nempty) 388, 614, 

913 (Baranya m.) 
– (Nempty), ma Sajónémeti 326 (Borsod m.) 
– (Nempti, Nempty), ma Alsó- és 

Felsőnémeti (Nižné és Vyšné 
Nemecké, Sz.) 150, 416 (Ung m.) 

– (Nempty) 175  
Németlipcse l. Lipcse 

Németország (Alamania, Germania, 
Teutonia) 301–302, 674, 855 

Nemety l. Felnémeti, Németi 
Nempti l. Németi 
Nempty l. Középnémeti, Németi 
Nemus l. Nemes 
Nemusgyurgfelde l. Aracsa 
Nemze (dict.) Miklós mester, királyi 

lovag 348 
nemzetség l. Aba, Arland, Balog, 

Krestych, Wya 
Neporadza l. Naprágy 
Nerges l. Nyerges 
Nergesheg l. Nyergeshegy 
Neste, némai Miklós leánya 987 
Nesth, rét 907 
Neszmély (Nezmel, Nezmyl), ma Almás-

neszmély 197, 213, 386, 544, 644 
(Komárom m.) 

Neszmélysziget (Nezmelzygeth), sziget 644 
Neu (Nyeu), város, ma Bécsújhely (Wiener 

Neustadt, Au.) 49  
Neugrad l. Nógrád 
Neuichke l. Nevicke 
Neuma, sziget 245, 248 
Neuremberg l. Nürnberg 
Neurumberg l. Nürnberg 
Neurumburg l. Nürnberg 
Neurumperg l. Nürnberg 
Nevicke (Neuichke, Niuchke, Nyuichke), 

vár, Ukr. 613, 775, 994 (Ung m.) 
nevickei várnagy l. Lukács, Miklós fia 
Nexse, jobbágy 512 
Nezd 484 (Somogy m.) 
Nezmel l. Neszmély 
Nezmelzygeth l. Neszmélysziget 
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Nezmyl l. Neszmély 
Niclas l. Miklós 
Nicolaus de Matafaris l. Miklós zárai érsek 
– de Matafarris l. Miklós zárai érsek 
– de Matafarro l. Miklós zárai érsek 
Nicolet l. Miklós 
Niger l. Fekete 
Nijmegen (Nimwegen, Novimagium), 

Hollandia 171 
Nikil l. Miklós 
Niklin l. Miklós 
Nikul l. Miklós 
Nimigea de Jos l. Nemegye 
Nimigie l. Nemegye 
Nimigye l. Nemegye 
Nimwegen l. Nijmegen 
Nin l. nonai püspök 
Nireghaz l. Nyíregyháza 
Nirmal l. Nyírmál 
Nitra l. Nyitra 
Nitrianske Hrnčiarovce l. Gerencsér 
Nittra l. Nyitra 
Nittricza, folyó 564 
Niuchke l. Nevicke 
Nižná Myšl'a l. mislyei prépost 
Nižné Nemecké l. Németi  
– Valice l. Vály  
– Žipov l. Izsép 
Noak, Péter fia Apx.: 95–96 
Nodoser l. Nádasér 
Nodrag l. Nadrág 
Nogabon l. Abony 
Nogazar l. Azar 
Nogazor l. Azar 
Nogbahun l. Báhony 
Nogberenk 141 (Valkó m.) 
NogEch l. Écs 
Nogendred l. Endréd 
Nogerdeu l. Nagyerdő 
Nogerdev l. Nagyerdő 
Nogerdew l. Nagyerdő 
Nogfalu l. Nagyfalu 
Nogfalua l. Nagyfalu 
Nogfalw l. Nagyfalu 
Nogfolu l. Nagyfalu 
Noggorfalua 418 (Valkó m.) 
Noghsemyen l. Semjén 
Nogleta l. Nagyléta 
Noglok l. Nagylak 
NogMalfew l. Nagymálfő 
Nogmarton l. Nagymarton 
Nogmezeu l. Nagymező 
Nogmichal l. Nagymihály 
Nogmihal l. Nagymihály 

Nogmortun l. Nagymarton 
Nogmyhal l. Nagymihály 
Nogpalugya l. Palugya 
Nógrád (Neugrad) megye 10, 63, 342, 

562, 929 
nógrádi comes l. Péter, Miklós fia 
Nógrádszakál l. Szakal 
Nogsemyen l. Semjén 
Nogtarkan l. Tárkány 
Nogtylay l. Nagytilaj 
Nogueep l. Vép 
Nogwagh l. Nagyváty 
Nomser 856 (Turóc m.) 
Nomya l. Nyomja 

nonai (ma Nin, Ho.) püspök l. Demeter 
Norap l. Nóráp 
Nóráp (Norap) 640 (Veszprém m.) 
Noşlac l. Nagylak 
Noszlop (Noztop, Noztup) 25, 177 

(Veszprém m.) 
notaria 970–972, 996 
notarius 106, 154, 228 271, 461, 470, 

535, 561, 624–625, 632, 875, 896, 
898, 930, 970–972, 988, 996; l. még 
királyi és királynéi (speciális, titkos); 
nádori, országbírói 

Noue 993 (Fejér m.) 
Nová Baňa l. Újbánya 
– Ves pri Dunaji l. Újfalu 
Nové Sady l. Kürt 
Novimagium l. Nijmegen 
Novum castrum l. Abaújvár 
Nový Život l. Tonkvata 
Nowy Sącz l. Szandec 
Noyhagio (dict.) Bertalan 527 
Noztop l. Noszlop 
Noztup l. Noszlop 
nuncius l. pápai, velencei 
Nuremberg l. Nürnberg 
Nuremberga l. Nürnberg 
Nurmberg l. Nürnberg 
Nurmberga l. Nürnberg 
Nuşeni l. Nagyfalu 

Nürnberg (Neuremberg, Neurumberg, 
Neurumburg, Neurumperg, Nuremberg, 
Nuremberga, Nurmberg, Nurmberga), 
város, No. 526, Apx.: 113–114 

Nýrovce l. Nyír 
Nyarád (Narag), ma Ungnyarád (Ňarád, 

Sz.) 649 (Ung m.) 



 
651 

 

– (Narrad), folyó 596 
Nyárád (Nyarrad) 25 (Veszprém m.) 
– (Nyárág), folyó 512–513 között 
Nyárág l. Nyárád 
Nyarrad l. Nyárád 
Nyarreu 326 (Gömör m.) 
Nyaualyad l. Nyavalyád 
Nyavalyád (Nawalyad, Nyaualyad), ma 

Nátafalva (Nacina Ves, Sz.) 11–13, 
222 (Zemplén m.) 

Nyavalyás (Nyeualas, Nyualas) 426 
(Krassó m.) 

Nyclas Choler, pozsonyi polgár 232 
– Wadler, pozsonyi polgár 232 
Nyek l. Nyék  
Nyék (Nyek) 510, 736 (Pilis m.) 
nyereg 240, 646 
Nyerges (Nerges dict.) Tamás 314 
Nyergeshegy (Nergesheg), hegy 231 
Nyeu l. Neu 
Nyeualas l. Nyavalyás 
Nyilas (Nylas dict.) János fiai: István és 

Miklós 229 
nyíllövésnyi távolság 62, 183, 434, 427, 

579, 644 
Nyír (Nyr), ma Nýrovce, Sz. 47, 237 

(Bars m.) 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogát l. Bogát 
Nyírbogdány l. Bogdány 
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyírcsászári l. Császári 
Nyírderzs l. Derzs 
Nyíregyháza (Nireghaz) 283 (Szabolcs m.) 
Nyíribrony l. Ibrony 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírlövő l. Lövő 
Nyírmál (Nirmal) 589 (Veszprém m.) 
Nyírpazony l. Pazony 
Nyírtét l. Tét 
Nyitra (Nittra), város, ma Nitra, Sz. 

520, 599 (Nyitra m.) 
– (Nitra), folyó 136–137, 298 
– megye 79, 136–137, 229, 298, 346, 

599, 633 
nyitrai al-olvasókanonok l. Mihály 
– comes l. Kont Miklós 

– káptalan 6, 79, 47, 136, 139, 146, 165–
166, 182, 187, 259, 298, 375, 455, 
484, 520, 537, 599, 633, 659, 673, 
778, 842, 967, Apx.: 68 

– olvasókanonok l. Farkas, János 
– őrkanonok l. Jakab 
– püspök (electus) l. István 
Nyitragerencsér l. Gerencsér  
Nyitraludány l. ludányi monostor 
Nyítrass l. Tass 
Nykeel l. Miklós 
Nykel l. Miklós 
Nykeul l. Miklós 
Nykil l. Miklós 
Nykkel l. Miklós 
Nykkul l. Miklós 

Nykul (Nykus), gölnicbányai esküdt 
polgár 797, 965 

– l. Miklós 
Nykus l. Nykul 
Nylas l. Nyilas 
Nymigie l. Nemegye 
Nymigye l. Nemegye 

Nynchyn 609 (Szana m.) 
Nyomja (Namyan, Nomyan) 989 (Ba-

ranya m.) 
Nyr l. Nyír, Palota 
Nyualas l. Nyavalyás 
Nyuichke l. Nevicke 
Nyulak szigeti (ma Margitsziget, Buda-

pest része; Pilis m.) apácák 62, 90, 
92, 108, 162–163, 336, 427, 913, 956 

– szigeti prépost l. Jakab 
Nywigh Apx.: 122 (Zala m.) 
 
O 
Oarda l. Váradja 
Óbars l. Bars 
Obl, kassai hospes 376 
Obreska, folyó 609 
Obrovnica l. Orbona 
Óbuda, város és vár, ma Budapest része 

52, 157 (Pilis m.); l. még budai káptalan 
óbudai Boldogságos Szűz-kolostor kon-

ventje és klarissza apácái 32–33, 174, 
294–295, 566, 967, Apx.: 184–186, 
190, 193–203, 206–208, 210–213, 
216–217, 219 
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– apátnő 566 
Obus (dict.) János 64 
Obyce l. Ebedec 
Od l. Ad 
Odorin (Odorinum), ma Szepesedelény 

(Odorín, Sz.) 924 (Szepes m.) 
Odorín l. Odorin 
Odorinum l. Odorin 
Ody l. Ad 
Oesterreich l. Ausztria 
officialis 23, 41, 84, 90, 92, 139, 155, 

203, 206, 214, 229, 247, 267, 295–
296, 305, 334–335, 373, 375–376, 
441, 446, 452, 458, 470, 480, 515, 
536, 576, 578–579, 596, 643–644, 
704, 757, 794, 944 

– megölése 576 
– sebesítése 596 
Og l. Agg 
Ógelle l. Gelle 
Ogteluk l. Ágtelek 
Ogya l. Olgya 
Ohaj (Ohay), ma Dolný Ohaj, Sz. 47 

(Bars m.) 
Ohay l. Ohaj 
Ohrady l. Kürt 
Ojdula l. Ozsdola 
oklevél (általános, 1 évre) 163, 373 470, 

480, 658, 956, 998 
– díjazása 595 
– ellopása 864, 980 
– elveszése 41, 790, 885, 969, 992 
– elvétele 64, 799, 803 
– érvénytelenítése 8, 11–13, 21, 83, 106, 

128, 163, 201, 222–223, 286, 346, 
360, 370, 381, 435, 467, 494, 496, 
524, 560–561, 587, 632–633, 672, 
701, 717, 790, 810, 849, 872, 879, 
885, 889, 891–892, 902, 963, Apx.: 
1–224  

– kiadásának megtagadása 584 
– vizsgálata 196, 250, 904, 950 
– l. még papíroklevél, ügyvédvalló levél 
Okoličné l. Okolicsnó 
Okolicsnó (Akalichna), ma Okoličné, 

Sz. 630, 1003 (Liptó m.) 
Ol 545, 643 (Szabolcs m.) 

oláh 99, 560, 579, 745, 757, Apx.: 62 
– vajda választása 757 
Oláhbaksa l. Baksa 
Oláhbogát l. Kerecsnek 
Olasz (Latinus) János, Péter fia, Iván és 

Péter apja, bori 632 
– (Olaz dict.) Simon fia Miklós, szepesi 

várnagy, jemniki 201, 939  
Olaszfa l. Olaszka 

Olaszi (Olazy), ma Szepesolaszi (Spišské 
Vlachy, Sz.) 189, 208 (Szepes m.)  

– (Olazy), ma Bodrogolaszi 283 (Zemplén m.) 
Olaszka (Olazka), ma Olaszfa 509 (Vas m.) 
olaszok 272 
Olaz l. Olasz 
Olazka l. Olaszka 
Olazy l. Olaszi 
Ol'dza l. Olgya 

Olgya (Ogya), ma Ol'dza, Sz. 174, 294–
295, 967 (Pozsony m.) 

OlIkus l. Ikus 

Olivér mester, királyi tárnokmester, ki-
rálynéi udvarbíró, János somogyi 
comes apja 21, 200, 364, 483, 1008 

–, Demeter és Lökös apja, bogdányi 34, 
313, 974 

– fia Benedek, Iklad-i 62, 336 
– fia Polcha Pál, ságodi 852 
– fiai: Domokos és Kelemen, reszneki 

246, 351 
Olnempty l. Alnémeti 
Olnok l. Ónok 
Olnoky l. Ónok 
Olnuk l. Ónok 
olomouci (Cseho.) püspök 424 
Olsouzebene l. Szebenye 
Olsowhalimba l. Alsóhalimba 
Olsowhilimba l. Alsóhalimba 

oltár 116, 991, 497, 428, 921, 741, 440, 
347, 931, 30, 260, 5, 967, 989, Apx.: 31 

Oltárc (Oltharch, Oltharz) 542, 576 
(Zala m.) 

oltárigazgató (rector) 347, 967, Apx.: 31 
oltármester 5, 30, 116, 497, 835, 991, 

989, 835, 991 
oltárszolga 921, 428 
Olteni 742  
Oltharch l. Oltárc 
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Oltharz l. Oltárc 

Olthman fia András, vágközi 633 
Ólubló l. Lubló 
olvasókanonok l. aradi, csanádi, egri, 

kalocsai, nyitrai, pécsi, szepesi, váradi  
Olzaaz l. Szász 
Olzaz l. Szász 
Omiš l. Almissa 
Omode l. Amadé 
Omor (Wmor), ma Roviniţa Mare, Ro. 

106 (Krassó m.) 
Ond 567, 586 (Bars m.) 
Ondrehy 229 (Nyitra m.) 
Ondrejovce l. Endréd 
Ónok (Olnok, Olnoky, Olnuk), ma 

Bârlea, Ro. 448, 473, 830, 899, 932 
(Doboka m.) 

Onth fia Tamás, Wthlew-i 25 
Ópályi l. Pályi 
Opole l. opuliai 
Opulensis l. opuliai 
opuliai (Opuliensis, Opulensis, Opulya; 

ma Opole, Lo.) herceg l. László 
Opuliai László l. László opuliai herceg 
Opuliensis l. opuliai 
Opulya l. opuliai 
Ópusztaszer l. Szer 
Oradea l. Várad 

Orbán 96, 102  
–, V., pápa 45, 103–104, 117, 119–122, 

134, 142, 145, 148, 169–171, 178, 
194, 214, 218, 226, 261, 299–303, 
352, 367, 382–383, 401–402, 412, 
423–424, 430–432, 440, 451, 463–
464, 478–479, 481, 489, 514, 525, 
530, 543, 566, 569–571, 601, 608, 
623, 626, 640, 647–648, 653–654, 
661, 674–676, 688, 699–700, 720, 
730–731, 741, 766, 851, 884, 888, 
919, 1007 

– fia Gergely 879 
Orbolc (Vrbouch), vár, ma Vrbovec, 

Ho. 855 (Varasd m.) 
Orbona, ma Obrovnica, Sz. 151 (Kőrös m.) 
Orboua 767 (Pozsega m.) 
Orboua-i Szentlélek-egyház 767 
Ordas Jakab, Ordas János fia 646 

– János, Ordas János fia 646 
– János fiai: Ordas Jakab és Ordas János 646 
– (dict.) Miklós, alsóhalimbai 718 
Ordasfalva l. Oroszka 
Ordo l. Ardó 
Oreské l. Oroszka 
Ornold l. Arnold 
Orod l. Arad 
Orohuan 848 (Gömör m.)  
Oros (Vrus) 701 (Szabolcs m.) 
Oroszapáti (Vruzapati) 718 (Krassó m.) 
Oroszi (Vrusy, Wrusy), ma Gyöngyös-

oroszi 371–372 között (Heves m.) 
– (Wruzzy) 947 (Hunyad m.) 
– (Oruz, Vruzy) 25, 177 (Veszprém m.) 
Oroszka (Vruzka), ma Ordasfalva 

(Oreské, Sz.) 275 (Zemplén m.) 
Oroszmező (Wruzmezew), ma Rus, Ro. 

397 (Belső-Szolnok m.) 
oroszok királya l. Kálmán 
Orros (Orrus dict.) Miklós, andocsi 801 
– (Orrus dict.) Tamás 930 
Orrus l. Orros 
Orsolya, hidegvízi Derzs felesége 403 
országbíró 128, 595, 632, 749; l. még 

Druget Miklós; Jakab, Detric fia; 
Lampert; Miklós, Péter fia; Miklós, 
Ugrin fia; Pál, Simon fia; Sándor, 
Tamás, Ugrin 

országbírói bírótársak (főpapok, bárók, 

procer-ek, nemesek) 21, 30, 35–36, 
62–64, 128, 139, 158, 166, 183, 208, 
210, 294–295, 339–341, 360, 376, 
381, 384, 427, 434, 467, 496, 505, 
537, 631–633, 643–644, 836, 842, 
855, 967, 992 

– bírságszedő 460, 497, 529, 565, 665, 
698, 865 

– hatáskör 208, 294–295, 360, 376, 381, 
427, 643–644, 856, 967 

– kúria 183, 434 
– notarius l. Lukács; Péter, Miklós fia 
– prothonotarius l. István, Csernel fia 
Ortho, víz 739, 762 
Oruz l. Oroszi 



 
654 

 

orvietoi (Urbeventanus; Olaszo.) püspök 
l. János 

Osdan 901  
oseroi (Ausarensis; Ho.) püspök l. Bonifác, 

Mihály 
Osl, nemzetség Apx.: 25–30 
– fia János, asszonyi 8, 467–468, 683 
Osli Domokos l. Domokos macsói bán 
Osolna, hegy 484 
Osterreich l. Ausztria 
Ostffyasszonyfa l. Asszony 
Ostopan 177 (Veszprém m.) 
Oszkó l. Hosszúoszkó 
oszkói Szt. György vértanú-egyház 496 
osztatlan birtok(lás) 35, 379, 384 
osztrák herceg l. Albert, Lipót, Rudolf 
– hercegi kancellár l. János brixeni püspök 
– hercegnő l. Margit 
– konfliktus 674–675, 699–700 
Osztre, forrás 484 
Othna l. Atyina 
Otok 609 (Szana m.) 
– 338 (Zágráb m.) 
Otročok l. Otrokocs 
Otrokocs (Ottrochok), ma Otročok, Sz. 

848 (Gömör m.)  
Otth fia Domokos, országbírói bírság-

szedő 865 
Ottó, kolozsmonostori apát 41, 333, 419, 

472, 557, 657 
Ottrochok l. Otrokocs 
Ouath l. Vát 
Óvár (Owar), vár, ma Mosonmagyar-

óvár 344 (Moson m.) 
óvári várnagy l. Szerecsen Jakab 
Ovčie l. Vitéz 
Owalt l. Vát 
Owalth l. Vát 
Owar l. Óvár 
Ozd l. Ózd 
Ózd (Ozd) 680 (Borsod m.) 
ózdi főesperes l. Miklós 
Ozelne, hegy 564 
Ozioag l. Aszúág 
Ozsdola (Vsdula), ma Ojdula, Ro. 931 

(Székelyföld) 
Oztra (Oztro), kő 484, 564 

Oztrohora, hegy 187 
Ozy 25 (Veszprém m.) 
Ozyagh l. Aszúág 
Ozyuagh l. Aszúág 
Öcs (Echy) 25 (Veszprém m.) 
ökör 89, 159, 185, 251, 357, 585, 636, 

711, 832, 901, 955, 999 
öl [mérték] 370 
Ölbő (Vlbeu, Vlbew) 563, 992 (Vas m.) 
Őr (Ewr) 762 (Ung m.)  
– (Ewr dict.) János 749 
őr 59 
Ördög (Wrdungh dict.) Bene 388 
– (Wrdung dict.) Benedek, sólyomkői 297 
– (Wrdungh dict.) János 388 
– (Wrdugh dict.) Tamás fia Péter, 

condicionarius 417 
őrgróf l. brandenburgi, morva 
őrgrófnő l. brandenburgi 
Őriszentpéter l. Szentpéter 
őrkanonok l. aradi, budai, csanádi, egri, 

fehérvári, kalocsai, nyitrai, pozsonyi, 
szepesi, váci, váradi, vasvári, veszp-
rémi, zágrábi 

Őrnagy (Ewrnog dict.) Miklós fia Sáska 
Péter, őr 59 

örök hallgatás 63–64, 151, 360, 376, 
505, 538, 633, 719 

örökbefogadás 64, 200, 505, 632 
örökjáradék 232, 234 
örökös nélkül elhunyt személy 44, 48, 50, 

63, 70, 76–77, 82–83, 126, 128, 149, 
151, 183, 204, 208, 224–225, 273, 
283, 308, 345, 356, 365, 368, 417, 
420, 434, 475, 496, 560, 631, 633, 
644, 558, 753, 805, 842, 860–861, 
893, 967, 987, 1009 

örökösödési szerződés 94, 306 
Örs (Vrs), ma Mezőörs 184 (Győr m.) 
– (Vrs) 846 (Somogy m.) 
– (Vrs), ma Felsőörs 35, 219, 374 (Vesz-

prém m.) 
– (Vrs, Wrs), ma Kővágóörs 153, 384, 

539 (Zala m.) 
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őrszerzetes l. leleszi, pannonhalmi, pécs-
váradi 

Ősi (Evsy) 790 (Bihar m.) 
– (Ewsy) 753 (Zaránd m.) 
 
P 
P l. Lengyelország 
Pabor fia Miklós, adorjáni 956 
Pacal (Pachal, Pachul), ma Érszőlős 

(Viişoara, Ro.) 236 (Közép-Szolnok m.) 
– (Pachal) 35, 384  
Pachal l. Pacal 
Pachul l. Pacal 
Padan l. Padány 
Padáň l. Padány 
Padány (Padan, Podan), ma Padáň, Sz. 

62, 336, 427 (Pozsony m.) 
Padova (Padua), város, Olaszo. 699 
Padua l. Padova 
Pagan l. Pogány 

Paganch, Illés fia, keresztúri 631 
Pagarach l. Podgoracs 
Paharos l. Poháros 
Paharus l. Poháros 
Paho 141 (Valkó m.) 
Pak 177 (Veszprém m.) 
Paka 687 (Bodrog m.) 
– fia Péter 25 
Pakod (Pokud, Puztapokud) 202, 953 

(Zala m.) 
Paksi Leusták l. Leusták szlavón bán 
Paksi Olivér l. Olivér királyi tárnokmester 
Paktha (dict.) István, sirokai jobbágy 820 
Pál l. Balogh Pál 
– l. Besenyő Pál 
– l. Burján Pál 
– l. Dusa Pál 
– l. Elege Pál 
– l. Fületlen Pál 
– l. Guzbyz Pál 
– l. Kazal Pál 
– l. Kerek Pál 
– l. Kereu Pál 
– l. Magyar Pál  
– l. Nagy Pál 
– l. Polcha Pál 
– l. Pychur Pál 

– l. Szőke Pál 
– l. Tolvaj Pál 
– l. Tuluk Pál   
– l. Vörös Pál 
– 327 
– 809 
– mester, aradi olvasókanonok 753  
–, aradi őrkanonok, góri 753 
–, Babonok-i 343–344 között 
–, bánki 710, 869 
–, bencés rendi 891–892 
–, berekvölgyi 672 
–, csörnyeföldei viceofficialis 576 
–, csabi 633 
–, dédi 1 
–, dobokai 108 
–, imolai falunagy 933 
–, iváni pap, káplán 995 
–, jobbágy 220 
–, jobbágy 692 
–, kamarcai főesperes, zágrábi kanonok 

224–225 
–, kenderesi 348, 735 
–, klerikus 197 
–, kötcsei 229 
–, ladányi 181 
–, királyi asztalnokmester, liszkói 56–57, 

59–60, 68–69, 78–80, 123–125, 129–
130, 155–156, 160, 172, 190–192, 
227, 237, 242–244, 255, 285, 353–
354, 413–415, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 743–744, 779–783, 814, 868, 
872–875, 880, 916, 938–941, 950, 
964, 1000–1001 

–, litteratus 37 
–, nemes jobbágy 177 
–, pannonhalmi konvent tagja 114, 381, 

644, 839–840 
–, pápai 177 
–, piriti 177 
–, sárdi 105 
–, sényői 48 
–, sirokai 802 
–, szentmártoni 229 
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– mester, szepesi káptalan éneklőkanonoka 
189, 208, 371–372 között 

–, szomajomi 229 
–, Tordas-i 229 
–, turóci konvent papja 43 
– mester, zágrábi kanonok 836  
–, Albert fia, ibronyi 34, 711, 980 
–, András fia, gécsei 917 
–, András fia, kápolnai 73 
–, András fia, Miklós, Tamás és Vincló 

apja, dobói 56 
–, Bachow fia, salamoni 177 
–, Bako fia 907 
–, Beke fia, monoszlói 153 
–, Beke fia, szebenyei 698 
–, Benedek fia, abonyi 967 
–, Chunth fia, Mihály apja, óbudai 52 
–, Cristol fia, Bertalan, Miklós és István 

apja, Coruscamellek-i 836 
–, Csapó fia, csapóházi 969 
–, Demeter fia, szántói Apx.: 20 
–, Domokos fia, nádasdi 177, 926 
–, Doncs fia 857 
– mester, Dorman fia, bírságszedő, 

Raychan-i 565, 683  
– mester, Dózsa nádor fia 497 
–, Dragech fia 22 
–, Dudech fia 450 
–, Egyed fia 417 
–, Endre fia, Muthna-i 421, 546 
–, Fanchika Tamás fia, jobbágy 392 
–, Fancs fia, berényi 950 
–, Fodor Miklós fia, csabi 633 
–, Gerard fia, ároki jobbágy 617 
–, György fia 25 
–, György fia, abonyi 967 
–, György fia, Podwors-i 214 
–, György fia, sirokai 820 
–, György fia, szabadi 374 
–, György fia, szalánci 813 
–, Gyula fia, Muthna-i 421 
–, Him fia, Benedek pozsonyi comes, Pé-

ter, Miklós és János apja, remetei 25, 
64, 68–69, 112, 158, 282, 308, 588, 
596, 646, 718, 831, 1001, 1017, Apx.: 5 

–, Imre fia, bakonyai 1, 18 
–, Imre fia, szentlászlói 954 
–, Ipolit fia, Elye-i 58 
– mester, István fia 471 
–, István fia, imolai 933 
–, István fia, Lyutas-i 128 
–, István fia, baranyai szolgabíró, németi 388 
–, István fia, szentgáli 25 
–, István fia, viski 914 
–, Izsák fia 864 
–, Jakab fia, szepesi éneklőkanonok 4 
–, János fia 177 
–, János fia 210 
–, János fia 331 
–, János fia, Miklós apja Apx.: 35 
–, János fia, ajkai 35, 379, 384, 539 
–, János fia, baranyai szolgabíró, Zeme-

falua-i 373 
–, János fia, harangozói hospes 991 
–, János fia, kishanvai 540 
–, János fia, korpádi 229 
–, János fia, mihályi 42 
–, János fia, nádasdi 177 
–, János fia, pölöskei 538 
– mester, János fia, somosi 60, 319, 415, 872  
–, Káloz fia, János apja, kutasi 538 
–, Károly fia 357 
– mester, Kis Péter fia, pozsonyi kano-

nok, bánkvatai 264, 295 
– mester, Kazal Pál [macsói] bán fia, 

garai 51, 183, 337, 434, 471 
–, Koyno fia, Muthna-i 421, 546 
–, Kozma fia, Mach-i 733 
–, Kusyd fia, kapolyi 902 
– mester, Lack fia, beregi, ungi és zemp-

léni comes 109, 207, 240, 247, 528, 
590, 666, 686, 925, 988  

–, László fia, dobosi 460 
–, László fia, szeri 273, 420, 882  
–, Lőrinc fia 980 
–, Lőrinc fia, csebi 796 
–, Lőrinc fia, edvei 467 
– mester, Lőrinc fia, pozsonyi kanonok 

278, 284, 474  
–, Makó fia, szentesi 89 
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–, Márton fia 547 
–, Márton fia, Muthna-i 421, 546 
–, Mihály fia, kovácsi jobbágy 28 
–, Mihály fia, Zouapataka-i 25 
–, Mike fia 542 
– mester, Miklós fia 166 
–, Miklós fia 177 
–, Miklós fia 749 
–, Miklós fia 779 
– mester, Miklós fia, István, János, András, 

László és Péter apja, butkai 394, 429, 
692, 758, 878, 890  

–, Miklós fia, csicseri 286, 708 
–, Miklós fia, kázméri 942 
–, Miklós fia, kecseti 830 
–, Miklós fia, perényi, széplaki 825–826 
–, Mikó fia, gyulafalvi 856 
–, Mikocsa fia 64, 360, 843 
–, Miske fia, örsi, fajszi 25, 35, 374, 384, 539 
–, Mozga fia, abonyi 967 
–, Pál fia, szebeni prépost, tiszai 158, 

166, 33–335, 376, 553, 611, 842 
–, Pál fia, Wlche-i 861 
–, Péter fia 397 
–, Péter fia, vetési 345 
–, Pető fia, Gyurk-i 158 
–, Roland fia 467 
– comes, Roland fia, soproni szolgabíró, 

damonyai 500  
–, Salamon fia, tési 307, 378, 439 
–, Sebe fia, Chenkez-i 295 
– comes, Simon fia, országbíró 6, 64, 

128, 348, 505, 842, 980  
–, Simon fia, szentszalvátori 51, 183, 

348, 434, 735, 946 
–, Simon fia, Tholkefeu-i 889 
–, Tamás fia, Ezpete-i 229 
–, Tamás fia, Gergenzegh-i 362 
– mester, Ugrin fia, István, János és Miklós 

apja, mihályi 42 
–, Vas Miklós fia, szentegyedi 602, 829 
–, Vörös László fia, bezerédi 219 
–, Zumor fia, Kysheluen-i 182 
– bán (dict. Banus), István kőrösi comes 

apja 159, 185 

–, Miklós és Kosa apja, dobrakucsai 72, 107 
– mester, Miklós királynéi pohárnokmester 

és István apja, pekri 72, 249, 408–
409, 621 

–, Miklós és Bertalan apja, szörcsöki 8, 651 
–, István, Pál szebeni prépost és Doncs 

apja, tiszai 553 
– fia András, csöglei 177 
– fia András, fejéregyházi 893 
– fia Balázs 14 
– fia Beke, prónai 421 
– fia Benche 428, 921 
– fia Gál, izbugyai 796 
– fia Gergely, Chenkez-i 295 
– fia György, marcellházi 339 
– fia Gyula, Muthna-i 421, 546, Apx.: 137 
– fia Gyula, siklósi 380, 388–389 
– fia István 25 
– fia István, csebi 774 
– fia István, csöglei 177 
– fia István, martoni 177 
– fia István, szerecsenyi 112 
– fia István, tósoki 177 
– fia János 331 
– fia János, abonyi 967 
– fia János, bödögei 177 
– fia János, Chukma-i 388 
– fia János, hanyi 25 
– fia János, idai 29 
– fia János, martonfalvi 1003 
– fia János, miskei 308 
– fia János, naprágyi 897 
– fia János, szalki 428, 921 
– fia János, szenterzsébeti 928 
– fia János, szentesi 371 
– fia Kálmán, kolontári 25, 723 
– fia László 643 
– fia Lukács 72 
– fia Márton, villányi 388 
– fia Mihály 110 
– fia Miklós 388 
– fia Miklós 420 
– fia Miklós 889 
– fia Miklós, békási 35, 384 
– fia Miklós, Bewd-i 25 
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– fia Miklós, karcsai 396 
– fia Miklós, lublói várnagy 658 
– fia Miklós, pálfalvi 388 
– fia Miklós, salamoni 177 
– fia Miklós, szigeti 17 
– mester fia Miklós, ugali 292, 963  
– fia Miklós, litteratus, valkói 333, 557 
– fia Pál, Wlche-i 861 
– fia Péter, Gereb-i 165, 259, 375 
– fia Péter, mályi 937 
– fia Péter, tusai 665 
– fia Péter, zorkóci 856 
– fia Rustar Henrik, rárói 167 
– fia Szőke 177 
– fia Tamás 72, 107 
– fia Tamás 110 
– fia Tamás 197 
– fia Tamás, bródi 656 
– fia Tamás, péci 42 
– fia Tamás, Samut-i 967 
– fia Tamás, vasvári 587a, 706 
– fiai: János és Miklós 246 
– fiai: Bogyiszló, Iván, Dujm és Gergely 357 
– fiai: János, András, Kálmán és György, 

bánvőki 556 
– fiai: Miklós, Péter, János és Lőrinc, 

gécsei 917 
– fiai: János, György és Miklós, kéri 772, 920 
– fiai: Jakab és Simon, kishanvai 540 
– fiai: András és János, marcellházi 339 
– fiai: Balázs és János, szabolcsi várjob-

bágyok, megyeri, rádi 706, 716 
– fiai: Myklo és Gergely, Muthna-i 546 
– fiai: Sáska István, Sáska András és 

Sáska Mihály, őrök 59 
– fiai: Wencezlaus, Miklós és Tamás, 

pétermezei Apx.: 23 
– fiai: Péter és Bálint, rohonci 824 
– fiai: János és István, tarjáni 236 
Palag l. Palágy 
Palagy l. Palágy 
Palágy (Palag), ma Palagy, Ukr. 693 

(Ung m.) 
Palagya l. Palugya 
Palánk l. Haram 
Palaouch l. Pálóc 

Palást (Palasth), ma Plášt'ovce, Sz. 221, 
694 (Hont m.) 

Palasth l. Palást 

Palata 738  
Palfalwa l. Pálfalva 
Pálfalva (Palfalwa) 388 (Baranya m.) 
Palgar l. Polgár 

Páli (Eghazaspaly, Eghazantlanpaly) 
912 (Vas m.) 

pallosjog 124, 138, 340, 1000 
Pálóc (Palaouch, Paloch, Palouch, 

Paluch), ma Pavlovce nad Uhom, Sz. 
11–13, 21, 222, 340, 729, 750, 970–
973, 988, 996 (Ung m.) 

Paloch l. Pálóc 
pálos rend (remeték) 120, 125, 260, 299–

303, 435, 642, 880, 912, Apx.: 87–90 
– generális perjel 300, 302–303 
– monostor 301–302; l. még pápoci, Turun 

hegyi, újhelyi, zágrábi, Zlath hegyi 
– perjel l. pápoci 
– vikárius 303 
Palota (Nyr), ma Budapest része 736 

(Pest m.) 
Palouch l. Pálóc 
Paluch l. Pálóc 
Palugia l. Palugya 

Palugya (Palagya, Palugia, Nogpalugya) 
865, 983, Apx.: 158 (Liptó m.) 

Palus fia István, peselneki 105, 931 
Palusuelge (Palusweulge), völgy 577 
Palusweulge l. Palusuelge 
Palzuk, hn. 858 (Bereg m.) 
Paly l. Pályi, Pólyi 
Pályi (Paly), ma Ópályi 398–399, 605–

606 (Szatmár m.) 
Palyna 388 (Baranya m.) 
Pamlény (Pomlen) 599 (Abaúj m.) 
Panala l. Panyola 
Pankata l. pankotai főesperes 
pankotai (Pankata) főesperes l. Benedek 
pannonhalmi (Sacer mons ~ Sacer Mons ~ 

Sacermons Panonie ~ Pannonie) Szt. 

Márton-monostor és konventje 114, 
175, 184, 197, 381, 386, 544, 640, 644, 
839–840, 891–892 (Győr m.) 

– apát l. Miklós, Szigfrid, Vilmos 
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– őrszerzetes l. Péter 
– perjel l. Jakab 
Panyk (Punyk), Péter királyi lovag és 

Roland apja, Greben-i 156, 172, 672, 
Apx.: 42 

Panyla l. Panyola 
Panyola (Panala, Panyla) 180, 696, 906 

(Szatmár m.) 
pap 5, 11–13, 30, 41, 49, 62, 99, 105, 119–

120, 147, 153, 162–164, 177–178, 185, 
205, 209, 221–222, 229, 245, 349, 412, 
422, 427–428, 438, 440, 467, 481, 495, 
520, 550, 564, 586, 596, 631, 671, 739, 
742, 762, 770, 792, 835, 838, 842–843, 
856–859, 884, 886, 903, 921, 927, 930, 
946, 956, 961, 967, 970–972, 989, 991 

Papa l. Pápa 
Pápa (Papa) 177 (Veszprém m.) 
pápa l. Benedek, XII.; Ince, IV., Ince, 

VI.; János, XXII.; Orbán, V. 
– bűnbocsánatot ad 121, 178, 261, 451, 

464, 479, 730–731 
– főpapot nevez ki 412, 481, 489, 543, 

569–571 
– kanonokságot (prebendát) biztosít (re-

zervál) 45, 119, 171, 214, 352, 440, 
525, 530, 640, 648, 676, 720, 741, 
851, 884, 888 

674–675, 699–700 
pápai adószedő 45, 218, 145, 525 
– bíró 226 
– engedély 120, 122, 299, 367, 423–424 
– hatáskör 302, 661 
– ispotályrendelet 660 
– (apostoli) kamara 45, 171, 218, 525, 619 
– kúria 117, 169, 303 
– nuncius l. Agapitus, Péter, Simon 
– ólombulla 194 
– subcollector 218 
– (apostoli) szék 103–104, 117, 142, 145, 

194, 218, 382, 432, 514, 566, 601, 
608, 612, 634, 661,  

– tanács 661 
– tized 145 
– vikárius l. János  

Pápadereske l. Dereske 
Pápakovácsi l. Kovácsi 
Pápasalamon l. Salamon 
Papča l. Pápocs 
Papfa l. Papnépe 
Paphegye (Pophege), hegy 230 
Papi (Poop), ma Csonkapapi (Popovo, 

Ukr.) 859 (Bereg m.) 
papíroklevél 5, 14–16, 19, 25, 28, 31–35, 

40–42, 47, 55, 74, 84, 90, 92, 96, 102, 
107, 110, 112–113, 140, 147, 162–
163, 166, 177, 180, 184, 188, 197, 
206–207, 210–212, 219–221, 229, 
233, 241, 247, 267, 276, 282, 287, 
289, 292, 297, 307, 309–326, 330, 
332–333, 336, 340, 348–349, 350–
351, 365–366, 377, 379, 390, 392–
393, 396–397, 404, 407, 419, 426, 
439, 443, 445, 447, 467–468, 497, 
500, 506–507, 511–512, 519, 527–
529, 536–537, 539, 542, 553, 556–
557, 560, 565, 582, 585, 588–590, 
592, 596, 598, 603, 611, 613, 615, 
617–618, 620, 622, 627, 636–637, 
639, 641, 645–646, 656, 660, 662, 
666, 669, 671, 678–679, 683–684, 
686, 690–694, 697, 701–702, 705, 
708–709, 711, 715, 718, 723, 725, 
727–728, 732–733, 735, 738, 749–
751, 760, 771, 775, 802, 811, 815–
818, 820–827, 832, 837–838, 848–
849, 862, 869, 882, 894–895, 903, 
911, 914, 925–929, 931, 943, 946–
947, 955–956, 960, 962–963, 966, 
979, 982, 988, 994–996, 999, 1023 

Papkeszi l. Keszi 
Papmalma (Popmolna), malom 644 
Papnépe (Popnepe, Popnype), ma Papfa 

(Farná, Sz.) 46 (Pozsony m.) 
Pápoc (Papuch) 912 (Vas m.) 
pápoci perjel l. Péter 
– Szűz Mária-kolostor és pálos remetéi 

912, Apx.: 7  
Papoch l. Pápocs 
Pápocs (Papoch), ma Papča, Sz. 832 

(Gömör m.) 
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Papuch l. Pápoc 
Parachan l. Prácson 
Parasa l. Parassa 
Parassa (Parasa) 3, 943 (Hont m.) 
párbaj (bajvívás) 21, 333, 340, 557, 842; 

l. még bajvívó, hatalombajban elbukás 
párbajmező 21, 842 
Pardanch, folyó 542 
Parlag 388 (Baranya m.) 
Parna 139 (Pozsony m.) 
pars Transsilvana l. Erdély 
Parsinch 141 (Valkó m.) 
partes Hungarie l. Magyarország 
– maritime l. Tengermellék 
– regni Dalmacie l. Dalmácia 
– Transsilvane l. Erdély 
– Tuscie l. Toscana 
– Vzure l. Bosznia 
Partizánske l. Simony 
Parvus l. Kis 

Pasa fia András 161 
Pasar l. Pozsár 
Pasca l. Paska 

Paska (Pasca), Gál fia, zajki 576, 627 
– (Pasca), László és Jakab apja, zicsi 

576, 292, 801, 902, 936 
Passau (Pataviensis, Pazzaw), Németo. 703 
passaui egyház (püspökség) 170 
Paszab (Pazab) 716 (Szabolcs m.) 
Pásztó (Paztoh, Paztuh) 855 (Heves m.) 
pásztor 248 
Pásztori (Paztor) 233 (Sopron m) 
Pásztorkútja (Paztor kutha), kút 520 
Pata (Patha), ma Gyöngyöspata 951 

(Heves m.) 
– (Patha), ma Kolozspata (Pata, Ro.) 

333, 557 (Kolozs m.) 
– (Patha), ma Patapoklosi 363, 724, 817 

(Somogy m.) 
patai (Patha) főesperes l. Miklós 
Patak (Pathak), patak 803 
– (Pathak, Potak, Potok), város, ma 

Sárospatak 355, 360, 739, 742, 749–
751, 758–763, 770, 775, 800, 843–
844 (Zemplén m.) 

pataki domonkosok 360 
– ferencesek 360 
Patapoklosi l. Pata 

patarénus Apx.: 1–224  
Patas (Pothos, Potus), ma Csilizpatas 

62, 336, 427 (Győr m.) 
Pataviensis l. Passau 
Patha l. Pata, patai főesperes 
Pathak l. Patak 
Pathkou, Messe fia, honti várjobbágy 632 
Pathya 770  
Pathyud l. Pátyod 
patvarkodás (patvarkodó) 128, 158, 370, 

496, 615, 809 
Pátyod (Pathyud) 236 (Szatmár m.) 
Pauk fia Ztank 833 
Pavlovce nad Uhom l. Pálóc 
Pazab l. Paszab 

Pázmánd (Paznad), ma Pázmándfalu 
53, 91 (Győr m.) 

Pázmándfalu l. Paznad 
Paznad l. Pázmánd 
Paznan 1023 
Pazon l. Pazony 
Pazony (Pazon), ma Nyírpazony 48 

(Szabolcs m.) 
Paztoh l. Pásztó 
Paztor kutha l. Pásztorkútja 
Paztor l. Pásztori 
Paztuh l. Pásztó 
Pazzaw l. Passau 

Péc (Peech), ma Felpéc 42, 673 (Győr m.) 
Pecel l. Pécel 
Pécel (Pecel, Pechel) 199, 273, 420 (Pest m.) 
Pech fia János 499 
Pechel l. Pécel, Pécsely 
pechkin gäzzlein l. pozsonyi pékek utcája 
Pechuarad l. pécsváradi konvent 
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336, 340, 348, 379, 420, 465, 553, 
556, 587a, 633, 667, 683, 711, 728, 
735, 802, 915, 946, 994 

pécsi Boldogságos Szűz-oltár 989 
– egyházmegye (püspökség) 214, 401, 

463–464, 648, 910 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– káptalan 1, 18, 100, 158, 183, 315, 

348, 380, 387, 390, 434, 584, 614, 
618, 735, 817–818, 835, 855, 884, 
913, 946, 954, 989 

– olvasókanonok l. János 
– prépost l. Farkas 
– püspök 214, 401; l. még Miklós, Henrik 

fia; Vilmos 
– Szt. Kereszt-oltár 835 
pécsváradi (váradi; Pechuarad, Pech-
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konventje 390, 395, 560, 660, 669, 
875, 910, 927, 1021 (Baranya m.) 

– apát l. Ulrik 
– éneklőszerzetes l. János, Miklós 
– őrszerzetes l. Benedek 
– perjel l. Frigyes 
Peder 563, 894–895, 906, 992 (Vas m.) 
Peech l. Péc, Pércs 
Peechwarad l. pécsváradi konvent 
Peel 912 (Sopron m.) 
– l. Pél 
pék 232 
Peker (Pukur), ma Pekerszerdahely 
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(Kőrös m.) 

Pekerszerdahely l. Peker 
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és Horný Pial, Sz.) 567, 586 (Bars m.) 
Pelegrin l. Peregrin 
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Pelejte (Pelehte), ma Plechotice, Sz. 751 
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Peleskemelleky l. Pölöske 
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Penis l. Pián 
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767, 842, 885, 896, 953, 957, 984 
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576, 595, 662, 673, 688, 765, 790, 
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403, 419, 429, 467, 829, 836 
– átszállása 30, 47, 236, 348, 643, 825, 855 
– elhalasztása királyi parancsból 51, 

197, 467, 578, 739, 761–762, 815, 
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– elhalasztása királynéi parancsból 921 
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Perbenyik (Perbenek, Perbenyk), ma 
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Perbenyk l. Perbenyik 
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Perecsen (Perench), ma Szilágyperecsen 

(Pericei, Ro.) 341 (Kraszna m.) 
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237 (Fejér m.) 
Peregh l. Pereg 
Peregrin (Pelegrin), boszniai püspök 

(electus) 364, 483, 1008 
Peren l. Perény 
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713, 779, 825 (Abaúj m.) 

Pereszteg (Pereztegh) 467 (Sopron m.) 
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Perín l. Perény 
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kőrösi, pálos, pannonhalmi, pápoci, 
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Zlath hegyi 

perjelnő l. apácavásárhelyi 
perperum 769, 834  
Perthold l. Berthold 
Pertold Holczschner l. Berthold Holczchner 
Pertolt l. Bertót 
Pertouth l. Bertót 
Perwen l. Perény 
Peryd l. Pirit 
Peryenfalua 141 (Valkó m.) 
Peryn l. Perény 
Pese 25 (Veszprém m.) 
Peselnek (Pysulnuk), ma Kézdikővár 

(Petriceni, Ro.) 105, 931 (Fehér m.) 
Pest (Pesth), ma Budapest része 770 

(Pest m.) 
– megye 199–200, 1009 
pesti főesperes l. Tristianus 
Péter l. Ács Péter 
– l. Balog Péter 
– l. Berzéte Péter 
– l. Butka Péter 
– l. Cudar Péter 
– l. Cseh Péter 
– l. Csurka Péter 
– l. Deák Péter 
– l. Demon Péter 
– l. Dobak Péter 
– l. Dorman Péter 
– l. Eze Péter 
– l. Fehér Péter 
– l. Fodor Péter 
– l. Géci Péter 
– l. Görgényi Péter 
– l. Jeszenői Péter 
– l. Kis Péter 
– l. Monostori Péter 
– l. Nagy Péter 
– l. Pisty Péter 
– l. Poháros Péter 
– l. Ravasz Péter 

– l. Réz Péter 
– l. Sáska Péter 
– l. Sólyom Péter 
– l. Sós Péter 
– l. Szabó Péter 
– l. Székely Péter 
– l. Szentgáli Péter 
– l. Szőke Péter 
– l. Thelomoy Péter 
– l. Tót Péter 
– l. Tövis Péter 
– l. Vörös Péter 
– l. Zalai Péter 
– l. Zelus Péter 
–, Anna-i 536 
–, aradi éneklőkanonok 753 
– mester, aradi kanonok 420 
–, aradi prépost 578–579 
–, besztercei plébános 144 
–, boszniai püspök 56–57, 59–60, 68–69, 

78–79, 123–125, 129–130, 155–156, 
160, 172, 190–192, 227, 237, 242–244, 
255, 285, 353–354, 413–415, 488, 490–
492, 503, 506, 521–522, 552, 624–625, 
630, 642, 648, 675, 743–744, 779–783, 
814, 868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001 

–, bödögei 177 
– mester, budai őrkanonok 52, 357  
–, ciprusi király 148, 154 
–, Condom-i püspök 203, 267 
–, csébi 499 
–, csömöri 497, 529 
– comes, Daagh-i 1015 
–, edvei 912 
– mester, erdélyi alvajda 5, 40–41, 84, 

105, 132, 164, 173, 230, 266, 274, 
276, 332–333, 403–404, 419, 448, 
541, 560, 597, 602, 610, 671, 788, 
792, 829, 830, 838, 899, 930–932 

–, fehérvári kanonok 62, 427 
–, fehérvári káptalan klerikusa 948 
–, fehérvári prépost 477 
–, fehérvári rector 348 
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–, firenzei és volterrai püspök, pápai 
nuncius 104, 117, 382–383, 430–432 

–, Flikno-i jobbágy 322 
–, forrói 930 
–, gölnicbányai esküdt polgár 797, 915, 965 
– mester, győri kanonok 177 
–, várnagy, hangonyi 564 
–, jemniki 201 
–, kassai 376 
–, királyi al-ajtónállómester, Vertus-i 273 
– mester, királyi gyűrűspecsét notarius-a 

és őrzője, Gerek-i 54, 64, 128, 139 
–, leleszi konvent tagja 844 
–, leleszi prépost, premontrei rendi 

vizitátor 106, 133, 159–160 között, 
206–207, 262, 283, 286–287, 289, 
371, 377, 470, 480, 492, 545, 574, 
593, 656, 658, 693, 739, 742, 761–
762, 775, 800, 844, 857–860, 869, 
878, 887, 918, 934, 949, 951–952, 
962, 966, 994, 1024 

–, litteratus 38 
–, litteratus 164 
–, litteratus 348 
–, mocsi 597, 725 
–, mohácsi officialis 92 
–, nádasdi 177 
– mester, nyitrai kanonok 6, 139, 165, 375 
–, officialis 644 
–, oltárci viceofficialis 576 
–, oltármester, pap 30, 991 
–, oltárszolga, pap 428, 921 
–, Pak-i 177 
–, pálos conversus 642 
–, pannonhalmi őrszerzetes 381 
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–, pápoci pálos perjel 912 
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–, petróci 797 
–, pilinyi 63 
–, Pulky-i 319 
–, sáli 177 
–, sárvári bíró 23 
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–, szenci plébános, királyi speciális káplán 734 

–, szentiváni 159, 185 
–, szepesi káptalan klerikusa 208 
– mester, szepesi káptalan olvasókanonoka 

66, 371–372 között, 923 
–, szerviens 692 
–, Tabach-i 177 
–, tasnádi hospes, litteratus 849, 895  
–, trencséni főesperes 520 
– mester, vasvári kanonok 26 
– mester, veszprémi kanonok 539, 995 
–, veszprémi szolgabíró, szalóki 25 
–, Vtas-i 912 
–, zágrábmezői nemes várjobbágy 160 
–, zalavári apát 810 
–, zárai apát 489 
–, Zyman-i 177 
–, Ábrahám fia 15 
–, András fia 164 
–, András fia, nemes jobbágy 177 
– mester, András fia, Andych és Fako 

apja, pozsonyi várnagy, olgyai 174, 
294–295, 967 

–, András fia, Ruch-i 183, 434 
–, Arnold fia, Nagos-i 177 
–, Balázs fia, Miklós, Balázs, Mihály és 

Margit apja, egresi 871 
–, Baymath fia, beréndi 519 
–, Bede fia, sárói 203, 211–212, 267 
–, Bedech fia, honti várjobbágy 632 
–, Beke fia, teveli 177 
–, Benedek fia 177 
–, Benedek fia, aracsai 810 
–, Benedek fia, szabadi 25 
–, Benedek fia, Tordas-i 229 
–, Bense fia, vajkóci 207, 760  
–, Beter fia, György és Miklós apja, 

kékkői 1000 
– mester, Betlen fia 753 
–, Betlen fia, dévai várnagy 560 
–, Bodor fia, zsarnócamelléki 421, 856 
–, Chene fia 388 
–, Chure fia, Mihály apja 507 
–, Chyba fia, abonyi 967 
– mester, Crisius fia, litteratus, királyi tárnok-

mesteri prothonotarius, Kurmusd-i 200 
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Coruscamellek-i 836 

–, Csaba fia, kisjánosi 177 
– mester, Csenik fia, ugodi, Kup-i 25, 

177, 628 
–, Damján fia, nemes jobbágy 177 
–, Demeter fia, csernelyi 680 
–, Demeter fia, Kouaznya-i 801 
–, Demeter fia, szalóki 359 
– mester, Derzs fia, Mihály apja, szerda-

helyi 158, 175, 381 
–, Dezső fia, Leusták apja, patai 363 
–, Dobak Péter fia, darázsi 82 
–, Domokos fia, hidegkúti 25 
–, Domokos fia, vezsenyi 488 
–, Dorman Péter fia 631 
–, Dragech fia 22 
–, Dusan fia 811 
–, Egyed fia 435 
–, Egyed fia, Jakab és Egyed apja, 

zsemberi 221, 280 
–, Egyed fia, Starchan-i 694 
–, Füle fia, István apja 183, 434 
–, Geregen fia, terényi 221 
–, Gergely fia, Echir-i 205 
–, György fia, felnémeti 360, 447 
–, György fia, Tamás apja, komlósi 808, 898 
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–, György fia, váti 639 
–, György fia, vatai 295  
–, Gyula fia, Muthna-i 421, 546 
–, Gyurke fia 428, 921 
–, Hektor fia 926  
– mester, Herceg Péter fia 390 
–, Imre fia 25 
–, Imre fia 96, 102 
–, Imre fia, mozsgói 385 
–, Imre fia, szikszói 29 
–, István fia 420  
–, István fia 463–464 
–, István fia 931 
–, István fia, csicseri 7 
– mester, István fia, Darow-i 600 
–, István fia, eceli 788 
–, István fia, farmosi 644 

–, István fia, marcaltői 25, 217, 350 
–, István fia, mérei 229, 445, 889 
–, István fia, radácsi 416 
–, István fia, udvarnokispán 979 
–, István fia, vidi 177 
–, István fia, zágrábmezői comes terrestris 160 
–, Iván fia, bori 632 
–, Jakab fia 818 
–, Jakab fia Apx.: 55 
–, Jakab fia, Mihály apja, bánvőki 1018 
–, Jakab fia, bödögei 177 
–, Jakab fia, Kamarcha-i 253 
–, Jakab fia, szentjakabi 747, 768 
–, Jákó fia, lubellai 147 
–, Jákó fia, szuhai 3, 943 
–, János fia 228 
–, János fia 331 
–, János fia 816 
–, János fia, litteratus, abaházi 574, 761, 878 
–, János fia, abonyi 967 
–, János fia, Bay-i 536 
–, János fia, Ezpete-i 229 
–, János fia, gönyüi 446 
–, János fia, Gyolch-i 229 
– mester, János fia, hedrehelyi 229  
–, János fia, iszkázi 25 
–, János fia, jáki 441 
–, János fia, kátai 311 
–, János fia, Kepetheleky-i 732 
–, János fia, mihályi 42 
–, János fia, nagyfalvi 370 
–, János fia, nemes jobbágy 25 
–, János fia, noszlopi 25 
–, János fia, ozsdolai 931 
–, János fia, péterfalvi 610, 671, 930 
–, János fia, Sehter-i 229 
– mester, János fia, János apja, somosi 

60, 319, 414, 872 
– mester, János fia, Péter és Miklós apja, 

tamási 855 
–, János fia, terenyei 855 
– comes, János fia, Miklós, Tibor és Já-

nos apja, vásárdi 166  
–, János fia, Zyman-i 177 
–, József fia, zéllei 375 
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–, Kázmér fia, koltai 223 
–, Kecer Tamás fia, lipóci 31 
–, Kelemen fia, Muthna-i 546 
–, Kerek Pál fia, Kysheluen-i 182 
–, Konrád fia, szentadorjáni 817 
–, Kozma fia, fejéregyházi 840 
–, Kumpurd fia, László és János apja, 
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–, László fia 21 
–, László fia 177 
–, László fia, császlóci 575, 666, 821 
–, László fia, kéri 772 
–, László fia, kolontári 25, 723 
–, László fia, mátyóci 920 
–, László fia, nádasdi 132 
–, László fia, németi 416 
– mester, László fia, Lőrinc apja, rozgonyi 30 
–, László fia, Tiburch-i 829 
–, Leusták fia 537 
– mester, Lökös fia, bátori 144, 210, 312, 

502, 770, 975 
–, Lőrinc fia, abonyi 967 
– mester, Lőrinc fia, Vyznye-i 229 
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–, Lukács fia, Margit és Cecília apja, 

lipóci 31, 262 
–, Marcell fia 177 
–, Márk fia 865 
–, Márk fia, bánvőki 556 
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–, Márton fia, okolicsnói 1003 
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–, Máté fia, pálóci 11–13, 21, 222, 340, 

729, 750, 970–973, 988, 996 
–, Mátyás fia, Luduegfalua-i jobbágy 323 
–, Messe fia, Vste-i 165, 198, 375 
–, Mihály fia 210 
–, Mihály fia 641 
–, Mihály fia, abonyi 967 
–, Mihály fia, azari 593 
–, Mihály fia, Mihály és János apja, 

battyáni 460, 643 
–, Mihály fia, gagyi 29 
–, Mihály fia, konrádfalvi 629 
–, Mihály fia, kövesdi bíró 282 

–, Mihály fia, lipóci 31 
–, Mihály fia, nagylétai 32 
–, Mihály fia, Ondrehy-i 229 
–, Mihály fia, pályi 398, 605 
–, Mihály fia, szaniszlói 312, 679 
–, Mike fia, Muthna-i 546 
–, Miklós fia 223 
–, Miklós fia, abonyi 967 
– mester, Miklós fia, bacskai 836 
–, Miklós [erdélyi] vajda fia 96, 102 
– mester, Miklós fia, országbírói notarius, 

eresztvényi 893 
–, Miklós fia, gáji 421 
–, Miklós fia, koltai 279 
–, Miklós fia, latkóci 146, 187 
–, Miklós fia, Miklós apja, nagyvátyi 158 
–, Miklós fia, pásztori 233 
–, Miklós fia, pilinyi 63 
–, Miklós fia, Miklós dalmát-horvát bán 

apja, nógrádi comes, szandai várnagy, 
Balog nb., szécsi Apx.: 73 

– mester, Miklós fia, szentgróti 202, 953 
–, Miklós fia, György apja, szentmártoni 389 
–, Miklós fia, Tapaz-i 229 
–, Mikocsa fia, kázméri 95, 116 
–, Móric fia, várjobbágy, tegei 723 
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–, Olasz János fia, László apja, bori 632 
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–, Pál fia, tusai 665 
–, Pál fia, zorkóci 856 
– mester, Panyk fia, királyi lovag, 
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–, Péter fia 837 
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–, Weyse fia, abonyi 967 
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– fia Bálint, martonfalvi 1003 
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– fia Demeter, jobbágy 637 
– fia Dénes, kazai 749 
– fia Dénes, szelényi Apx.: 179 
– fia Domokos, bajai 527 
– fia Domokos, botfalvi 968 
– fia Domokos, kolontári 723 
– fia Domokos, lippói 388 
– fia Domokos, Lucha-i 197 
– fia Domokos, pap 178 
– fia Elek, Vya nb. 183, 434 
– fia Gál, vönöcki 25 
– fia Gergely, csekei jobbágy 241 
– fia György, tapolcafői 177 
– fia István 25 
– fia István 51 
– fia István, Atya-i 25 
– fia István, Jutas-i 25, 959 
– fia István, ládi 229 
– fia István, laki 177 
– fia István, Mand-i 974 
– fia István, mikolai 183, 348, 434, 337, 735 
– fia István, palugyai 865, 983 
– fia István, siklósi 380 
– fia Jakab 649 
– fia Jakab 809 
– fia Jakab, besenyői 199 
– fia Jakab, helmeci 762 
– fia Jakab, horhi 128 
– fia Jakab, szamárföldi 321 
– fia Jakab, vásárdi 298, 537, 659 
– fia János 72 
– fia János 96, 102 
– fia János 177 
– fia János 857 
– fia János, abonyi 967 
– fia János, Bukri-i 369 
– fia János, Doba-i 349 
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– fia János, Dombo-i 71 
– fia János, Endus-i 229 
– fia János, Gersencha-i 621 
– fia János, megyeri 706 
– fia János, Muthna-i 421, 546 
– fia János, nagyszombati polgár, Gradu-i 139 
– fia János, pozsonyi vicecomes 474 
– fia János, terebesi alvárnagy 240 
– fia János, honti szolgabíró, terényi 36 
– fia János, tornaljai 848 
– fia Kopaz, némai 544 
– fia László, anarcsi 48 
– fia László, árokközi 186 
– fia László, győrvári 406 
– fia László, konrádfalvi 443 
– fia László, panyolai 696, 906 
– fia László, siklósi 388 
– fia László, töttösi 956 
– fia László, veskóci 729 
– fia Leusták 118 
– fia Lökös, Orboua-i 767 
– fia Lőrinc 25 
– fia Lőrinc 574  
– fia Lőrinc, rozgonyi 316, Apx.: 22 
– fia Lukács, Koaznya-i 229 
– fia Lukács, kolontári 723 
– fia Madár Simon, országbírói bírság-

szedő, Malah-i 497, 529 
– fia Máté, darai 791 
– fia Máté, megyeri 25 
– fia Mihály 318 
– fia Mihály, bánvőki 556 
– fia Mihály, bordi 931 
– fia Mihály, lipóci 31 
– fia Miklós 25, 177 
– fia Miklós 220 
– fia Miklós, abonyi 967 
– fia Miklós, Bud-i 177 
– fia Miklós, kevei vicecomes 573 
– fia Miklós, Maryasowcz-i 1012 
– fia Miklós, nemes jobbágy 177 
– fia Miklós, ölbői 563, 992 
– fia Miklós, sárosd 25 
– fia Miklós, széplaki 942 
– fia Miklós, zéllei 375 

– fia Nagy Pál, királyi kulcsárok és bocsárok 
comes-e Apx.: 61 

– fia Olasz János, bori 632 
– fia Pál 397 
– fia Pál, pozsonyi kanonok, bánkvatai 264 
– fia Pető, mákfai 508 
– fia Tamás 146 
– fia Tamás 165 
– fia Tamás 527 
– fia Tamás Apx.: 46–49 
– fia Tamás, abonyi 967 
– fia Tamás, szadai 1009 
– fiai: János és Péter 837 
– fiai: István és Lőrinc, agárdi 878 
– fiai: Lőrinc és István, bélyi 425 
– fiai: János és Péter, Danauych-i 982 
– fiai: Fülöp és Máté, Kamarcha-i 151 
– fiai: Aladár, Zadon, Marko és Marathko, 

Muthna-i 546 
– fiai: János és Imre, nagyfalvi 370 
– fiai: János és Mihály, németi 614 
– fiai: Márk királyi lovag és János, 

okolicsnói 630 
– fiai: István és Imre, szécsi 341 
– fiai: András és Miklós, szentgyörgyi 

Apx.: 4, 13 
– fiai: Pál és Lőrinc, vetési 345 
Peterd 1 (Somogy m.) 
Peterfalua l. Péterfalva 
Péterfalva (Peterfalua), ma Petreşti, Ro. 

930 (Fehér m.) 
– (Peturfolua), ma Magyarpéterfalva 

(Petrisat, Ro.) 610 (Küküllő m.) 
Peterke fia János 388 
– fia János, abonyi 967 
Pétermező (Peturmezey) Apx.: 23 (Sá-

ros m.) 
Pétermonostora (Peturmonostora) 126 

(Bodrog m.) 
pétermonostori monostor 126 
péterváradi (Varadinum Petri; ma Petro-

varadin, Sze.) Szt. Mária-monostor és 

apátja 676 (Szerém m.) 
Peteu l. Pető 
Peteuch l. Petőcs 
Petev l. Pető 
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Petew l. Pető 
Petewteleke de Gych l. Gicipetőtelke 
Pethes, Samut-i 998 
Petheu l. Pető 
Pethev l. Pető 
Pethew l. Pető 
Pethlend 557, 657 (Torda m.) 
Pethrizlaus l. Petrizlaus 
Pethych l. Petics 
Petich l. Petics 
Petics (Petych, Pethych), borosjenői 62, 

128, 263–264, 294–295, 427 
– (Petich, Petych), György fia 258 
Petk, Egyed fia 435 
Pető l. Adaas Pető 
– l. Túz Pető 
– (Petew, Petheu, Pethew) mester, 

comes, koloni 295, 520 
– (Peteu), Albert fia 240 
– (Peteu), Benedek fia, Cholta-i 177 
– (Petheu), Bertalan fia, farkasfalvi 585 
– (Petew, Pethew), Demeter fia, 

Sochouch-i 79 
– (Peteu), Domokos fia, leszteméri 109, 499 
– (Pethev, Pethew), Egyed fia, kazsui, 

kerészi, veskóci 800, 844 
– (Peteu), Gábor fia, Balázs, Gábor és 

Jakab apja, nagyfalvi 370 
– (Petheu), Gergely fia, boldogasszonyi 229 
– (Petheu), Gergely fia, telekesi 576, 627 
– (Peteu, Petheu) comes, Gude fia, Már-

ton apja, bori 632 
– (Peteu), Gyurk fia, abonyi 967 
– (Petheu), István fia 321 
– (Peteu), Máté fia, Kamarcha-i 151 
– (Peteu, Petew, Petheu, Pethew) mester, 

Márk fia, Miklós apja, mákfai 88, 
152, 188, 192, 228, 496, 1010 

– (Petheu), Márton fia, szentmártoni 8 
– (Peteu), Miklós fia, petri 980 
– (Peteu, Petew), Móric fia, István apja, 

karcsai 111, 263, 294 
– (Pethew), Péter fia, Margit, Klára és 

Ilona apja, mákfai 508 
– (Peteu), Zele fia, Domokos apja 158 

– (Peteu, Petev, Petew, Pethew), Miklós, 
László, János, András és Péter apja, 
derencsényi 297, 560, 636–637, 999 

– (Peteu, Petheu) fia Andych, tejfalvi 62, 427 
– (Pethew) fia Jakab, Pok-i 177 
– (Pethew) fia János, noszlopi 177 
– (Petew, Pethew) fia János 502 
– (Peteu, Pethew) fia János, pálóci 11–

13, 222, 750 
– (Peteu) fia János, petri 89 
– (Petew) fia Miklós, mérai 95 
– (Peteu) fiai: Pál és Miklós, Gyurk-i 158 
Petőcs (Peteuch) fia János, szinai 371–

372 között 
– (Peteuch) fiai: György, János, László 

és Péter, szalánci 813 
Petőmihályfa l. Mihályfalva 
Petőszinye l. Szinye 
Petre, ma Újpetre 100 (Baranya m.) 
Petrech 177 (Veszprém m.) 
Petreşti l. Péterfalva 

Petri (Petry), ma Hernádpetri 360 (Abaúj m.) 
– (Petry), ma Petrijevci, Ho. 373 (Baranya m.) 
– 562 (Nógrád m.) 
– (Pettri), ma Pócspetri 89, 980 (Sza-

bolcs m.) 
Petri, ma Mezőpetri 951 (Szatmár m.) 
Petriceni l. Peselnek 
Petrijevci l. Petri 
Petrina l. Petrinja 

Petrinja (Petrina), Ho. 469, 476 (Zág-
ráb m.) 

Petrisat l. Péterfalva 
Petrizlaus (Pethrizlaus) fiai: Miklós és 

Benedek 200 
Petróc (Petroch, Pettroch), ma Garancs-

petróc (Granč-Petrovce, Sz.) 797, 915 
(Szepes m.) 

Petroch l. Petróc 
Petrovaradin l. péterváradi monostor 
Petry l. Petri 
Pettri l. Petri 
Pettroch l. Petróc 
Peturfolua l. Péterfalva 
Peturmezey l. Pétermező 
Peturmonostora l. Pétermonostora 
Petych l. Petics 
Pezinok l. Bazin 
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Pfirt (Ferretis), ma Ferrette, Fro. 93 
Phile l. Füle 
Philep l. Fülöp 
Philpe l. Filpe, Füle 
Philpus l. Fülpös 
Phlichindihel Miklós, pozsonyi esküdt 

polgár 278 
Pholcus l. Falkos 
Phylep l. Fülöp 
Piacenza (Placencia), Olaszo. 101 
Pián (Penis), ma Alsópián (Pianu de Jos, 

Ro.) 725 (Szászföld) 
Pianu de Jos l. Pián 
Pietriş l. Újfalu 
Piliny (Pelen) 63 (Nógrád m.) 
Pilis megye 199–200 
pilisi apát 632 
– comes l. István; Miklós, Domokos fia 
Pilisborosjenő l. Borosjenő 
Piliske l. Pölöske 
Pintér (Pynter dict.) Márk fia Péter, kovácsi 

jobbágy 28 
Pirit (Peryd) 177 (Veszprém m.) 
Piros (Pyrws dict.) Jakab 842 
Pispuky l. Püspöki 
Pisthy l. Pisty 
Pistronguspatak l. Pisztrángospatak 
Pisty (Pisthy dict.) Péter 200 
Pisztrángospatak (Piztronguspatak, 

Pistronguspatak, Pyztronguspatak), 
patak 334, 376 

Piztronguspatak l. Pisztrángospatak 
Placencia l. Piacenza 
Plášt'ovce l. Palást 
Plaunicha, folyó 833 
plébánia 299–300, 370, 451, 566, 719, 967 
plébános 49, 85, 144, 147, 189, 205, 

208–209, 248, 268–269, 360, 403, 
444, 555, 719, 721, 725, 743, 752, 
857–859, 970–972, 988, 996 

Plechotice l. Pelejte 
Plespah 644  
Plocensis l. plocki püspökség 
plocki (Plocensis) egyház (püspökség) 412 
– püspök l. Bernard 
Pobor (Pobur, Powbor) 787 (Valkó m.) 
Pobur l. Pobor 
Poch, jobbágy 775 
Pócspetri l. Petri 

Podan l. Padány 
Podgorač l. Podgoracs 
Podgoracs (Pagarach), ma Podgorač, 

Ho. 465 (Baranya m.) 
Podhájska l. Szencse 
Podhorany l. Ásgút 
Podolin (Podolyn), város, ma Podolinec, 

Sz. 780, 883 (Szepes m.) 
Podolinec l. Podolin  
Podolyn l. Podolin 
Podskalia l. Podszkal 
Podskalie l. Podszkal 
Podszkal (Podskalia), ma Egyházas-

nádas (Podskalie, Sz.) 484 (Trencsén m.) 
Podwors 214 
Pogány (Pagan dict.) Tamás 967 
Pogh 63 (Nógrád m.) 
Pogran l. Pográny 
Pográny (Pogran), ma Pohranice, Sz. 

520 (Nyitra m.) 
Pohar l. Pohár 
Pohár (Pohar dict.) Miklós, István és 

János apja, Chernuk-i 189, 208 
Poháros (Poharus dict.) Miklós, Poháros 

Péter fia, királyi apród, kapi 443, 522, 
622, 795, Apx.: 107–108, 116–119 

– (Paharos, Paharus, Poharus, Puharus 
dict.) Péter mester, Poháros Miklós 
apja, abaújvári comes, királyi lovag, 
kapi 443, 522, 622, 1009, Apx.: 107–
108, 116–119 

Poharus Poháros 
Pohranice l. Pográny 
Pok 177, 233 (Győr m.) 
– fiai: Péter és Jakab, abonyi 967 
Poka l. Póka 
Póka (Poka) István 509 
– (Pouka) fia György, szentesi 762 
Pokud l. Pakod 
Polany l. Polány 
Polány (Polany), ma Sorokpolány 509 

(Vas m.) 
Polcha (dict.) Pál mester, Olivér fia, Pé-

ter apja, ságodi 852 
– fia Péter, abonyi 967 
Pold 164  
Polereka, ma Mezőpatak (Polerieka, Sz.) 

856 (Turóc m.) 
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Polerieka l. Polereka 
Polgar l. Polgár 
Polgár (Palgar, Polgar), ma Polgárdi 

35, 384 (Fejér m.) 
polgár (hospes) 23, 46, 49, 61, 85, 139, 

157, 189, 193, 208–209, 218, 221, 
224–225, 232, 234, 245, 248, 256, 
271, 278, 284–286, 304–305, 334, 
338, 360–361, 367, 376–377, 454, 
456–458, 461, 474, 526, 555, 561, 
587, 698, 721, 736, 755, 766, 769, 
780–782, 784, 793–795, 825, 834, 
836, 845, 849, 874, 876, 883, 895, 
909, 965, 979–980, 990–991, 1006, 
1024, Apx.: 52, 76, 99, 101, 104, 
113–114, 121, 125, 130–133, 150, 
152; l. még esküdt polgár 

Polgárdi l. Polgár 
Polhus (dict.) István, Mátyás fia, erdő-

telki 652 
– (dict.) Tamás, Chyseer-i 763 
Pol'ov l. Pólyi 
Polusere, ér 574 
Poly l. Pólyi 
Pólyi (Paly, Poly), ma Pol'ov, Sz. 64, 

505 (Abaúj m.) 
Pomlen l. Pamlény 
Ponch (dict.) István fia László 326 
Pongrác, Doncs fia, kelecsényi 800, 844 
–, Mihály fia, nagymihályi 207 
– fiai: András, János és Péter, szent-

miklósi Apx.: 175 
Ponith fia Balázs, teszéri 211–212 
Ponya, János fia 388 
– fia Gergely 146 
Pook, halászóhely 141 
Poop l. Papi 
Pooth 203 (Hont m.) 
Popere, völgy 644 
Pophege l. Paphegye 
Popmolna l. Papmalma 
Popnepe l. Papnépe 
Popnype l. Papnépe 
Popovo l. Papi 
Porcar l. Mátyóc 
Porchal l. Mátyóc 
Pordenone l. Portenau 
poroszló 484 

Porsafalwa 753 (Temes m.) 
Portelek (Porteluk), ma Portiţa, Ro. 358 

(Szatmár m.) 
Porteluk l. Portelek 
Portenau (Portusnaonis, Portenaw), 

ma Pordenone, Olaszo. 93–94 
Portenaw l. Portenau 
Porthiua l. Portiua 
Portiţa l. Portelek 
Portiua (Porthiua), zenggi püspök 56–57, 

59–60, 68–69, 78–80, 123–125, 129–
130, 155–156, 160, 172, 190–192, 
227, 237, 242–244, 255, 285, 353–
354, 413–415, 488, 490–492, 503, 
506, 521–522, 552, 624–625, 630, 
642, 743–744, 756, 779–783, 814, 
868, 872–875, 880, 916, 938–941, 
950, 1000–1001 

Portusnaonis l. Portenau 
Poruba, ma Szélporuba (Veterná Poruba, 

Sz.) 630 (Liptó m.) 
Pós (Pous) fia István 378, 439 
– (Pous) fia Tamás 984 
Pósa (Pousa) mester, Balázs, István, 

László és Miklós apja, szeri 273, 420, 
426, 553, 617, 702, 837, 882 

– (Pousa) fia Aladár, kőrösi szolgabíró 
435, 833, 836 

Posaga l. Pozsega, pozsegai káptalan 

Pósánétereme (Posanetereme, Posane-
thereme), ma Mezőterem (Tiream, 
Ro.) 345 (Szatmár m.) 

Posanetereme l. Pósánétereme 
Posanethereme l. Pósánétereme 
Posar l. Pozsár 
Poson l. Pozsony 
Posonium l. Pozsony 

Poszoba (Pozoba, Pozuba, Puzuba, 
Puzula, Puzulia), ma Gömörszőlős 
356 (Gömör m.) 

posztó 1, 18, 456–457 
Potak l. Patak 
Pothos l. Patas 
Potok l. Patak 
Poton 308 (Veszprém m.) 
Potus l. Patas 
Pouch fia László, veskóci 729 
Pouka l. Póka 
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Pous l. Pós 
Pousa l. Pósa 
Považská Bystrica l. Beszterce 
Powbor l. Pobor 
Pozoba l. Poszoba 
Pozuba l. Poszoba 
Pozsár (Pasar, Posar dict.) István, 

kisfaludi 66 
– (Pasar dict.) László fia István, kereszt-

úri 806 
Pozsega (Posaga) megye 767 
pozsegai (Posaga; ma Pozsegaszentpéter, 

Kaptol, Ho.) Szt. Péter-egyház (kápta-

lan) 401, 648 (Pozsega m.) 
Pozsegaszentpéter l. pozsegai káptalan 
Pozsony (Posonium, Presburch), vár és 

város, ma Bratislava, Sz. 44, 46, 49–
51, 62, 167, 197, 209, 213, 232, 234, 
278, 386, 407, 427, 456, 474, 555, 
587, 967 (Pozsony m.) 

– (Poson) megye 139, 339, 369, 413, 
555, 724 

pozsonyi bíró 49, 139, 234; l. még Jakab 
– comes l. Benedek, Pál fia; Kont Mik-

lós, Kónya; Simon, Móric fia 
– Magas utca (Höchstrazze) 232 
– őrkanonok l. János 
– pékek utcája (pechkin gäzzlein, Pekken 

gassell ~ gessel) 232 
– Szt. Lőrinc-kapu 278  
– Szt. Márton- (Szt. Üdvözítő-) káptalan 

2, 46, 49, 62, 73, 111, 114, 139, 167, 
174, 176, 197, 209, 213, 232, 263–
264, 278, 284, 294–295, 339, 343, 
369, 427, 474, 556, 587, 594, 643, 
667, 734, 851, 885, 967, 998 

– várnagy 967; l. még Péter, András fia 
– vicecomes l. János, Péter fia 
– Wödric utca (Wedriczer gazzen) 234 
Pozsonyivánka l. Iványi 
Pozsonyszőlős l. Prácson, Szőlős 
Pölöske (Perechke), ma Bakonypölöske 

177, 831 (Veszprém m.) 
– (Peleskemelleky, Piliske), vár 414, 

538 (Zala m.) 
Prachaan l. Prácson 
Prachan l. Prácson 

Prácson (Parachan, Prachan, Prachaan), 
ma Pozsonyszőlős (Vajnory, Sz.) 46 
(Pozsony m.) 

Praga l. Prága 
Prága (Praga), ma Praha, Cseho. 526 
prágai érsek 919 
Praha l. Prága 
prandium 755 
prebenda 45, 119, 171, 352, 440, 525, 

530, 570–571, 640, 648, 676, 741, 
851, 884 

prebendarius 171, 185, 177, 428, 595, 
631, 738, 835, 898, 921, 946, 998 

Preboch l. Pribóc 
Prebouch l. Pribóc 
Prech l. Pércs 
prédikáció 628 
predium 357, 644, 1011 
premontrei rend 242, 492, 1024 
– rendi generális káptalan 1024 
– rendi vizitátor l. Péter leleszi prépost 
Prenchan 632 (Hont m.) 
prépost 555; l. még aradi, bácsi, csanádi, 

csőti, egri, hajszentlőrinci, fehérvári, 
garamszentbenedeki, jászói, kalocsai, 
leleszi, majki, mislyei, Nyulak szigeti, 
pécsi, sági, szepesi, turóci, váradelő-
hegyi, váradi, vasvári, veszprémi, 
zágrábi 

préposti gyűlés 886 
prépostság elvétele 1024 
prépostságba bevezetés 569–570 
Prépostfalva (Prostdorf), ma Stejărişu, 

Ro. 611 (Szászföld) 
Preroka 141 (Valkó m.) 
Presburch l. Pozsony 
Prešov l. Eperjes 
Pribeník l. Perbenyik 
Pribóc (Preboch, Prebouch), ma Príbovce, 

Sz. 554, 558, 983 (Turóc m.) 
Príbovce l. Pribóc 
Pribych (Prybych) 338, 485 (Zágráb m.) 
Pribyn, folyó 621 
Pribynhigy 621 (Kőrös m.) 
Pristauchyna 642 (Zágráb m.) 
procer l. királyi tanács, országbírói és 

nádori bírótársak 
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professor 481 
promontorium Chasmense l. Csázma 
Prona l. Próna 
Próna (Prona), ma Tótpróna (Slovenské 

Pravno, Sz.) 421 (Turóc m.) 
proskribálás (levelesítés) 221, 388, 527, 

820, 911 
proskribált rejtegetése 527 
Prostdorf l. Prépostfalva 

prothonotarius l. erdélyi vajdai, kőrösi, 
királyi tárnokmesteri, királynéi, nádori, 
országbírói, szlavón vikáriusi 

provincia l. brassói, Csallóköz 
Prozorouch 141 (Valkó m.) 
Prusina l. Pruzsina 
Pružina l. Pruzsina 
Pruzsina (Prusina), ma Barossháza 

(Pružina, Sz.) 484, 564 (Trencsén m.) 
Prybych l. Pribych  
Ptacznik (Ptasicz), hegy 484, 564 
Ptasicz l. Ptacznik 
Ptruksa (Puksa, Pupsa), ma Szirénfalva 

(Ptrukša, Sz.) 275, 772 (Ung m.) 
Ptrukša l. Ptruksa 
Puharus Poháros 
Pukanec l. Bakabánya 
Puksa l. Ptruksa 
Pukur l. Peker 
Pulky 319 (Sáros m.) 
Punyk l. Panyk 
Pupsa l. Ptruksa 
Purchus (dict.) György, szerviens 495 
Purgaw l. Burgau 
Pusztamiske l. Miske 
Puthnok l. Putnok  
Puthnuk l. Putnok 

Putnok (Puthnok, Puthnuk, Putnuk) 
314, 326, 540, 645, 724, 774, 816, 
832, 997 (Gömör m.) 

Putnuk l. Putnok 
puttony (was) 139 
Puuk, halászóhely 141 
Puztapokud l. Pakod 
Puzuba l. Poszoba 
Puzula l. Poszoba 
Puzulia l. Poszoba 
püspök 654; l. még Acqui Terme-i, 

Ascoli Piceno-i, boszniai, brixeni, 
Condom-i, csanádi, egri, erdélyi, 

fárói, firenzei, gurki, győri, knini, 
korbáviai, makarskai, milkói, nonai, 
nyitrai, olomouci, oseroi, pécsi, 
plocki, sebenicoi, szerémi, traui, váci, 
váradi, veszprémi, volterrai, warmiai, 
zágrábi, zenggi 

püspöki hatáskör 1004 
– vikárius l. egri 
Püspöki (Pispuky, Pyspyky), ma Bihar-

püspöki (Episcopia Biharului, Ro.) 
873 (Bihar m.) 

– (Pispuky), ma Sajópüspöki 540 
(Gömör m.) 

püspökség l. egri, firenzei, győri, milkói, 
passaui, pécsi, plocki, szerémi, váci, 
váradi, veszprémi, zágrábi 

Pychur Pál mester, zágrábi kanonok 107, 161 
Pyleph l. Fülöp 
Pynter l. Pintér 
Pyrohtoldus, sebész 644 
Pyrohtos (dict.) Mihály, királyi servitor 644 
Pyrws l. Piros 
Pyspyky l. Püspöki 
Pysulnuk l. Peselnek 
Pythrelch 573 (Keve m.) 
Pyzcha, hegy 734 
Pyzd 152 (Vas m.) 
Pyztronguspatak l. Pisztrángospatak 
Pziwichy 57 (Zágráb m.) 
 
Q 
quartalis 139, 589 
 
R 
Ra l. Ráma 
Raad l. Rád 
Rába, erdő 1010 
Rábacsécsény l. Csécsény 
Rabaerde l. Rábaerdő 
Rábaerdő (Rabaerde), erdő 441 
Rábahidvég l. Hidvég 
Rábakovácsi l. Kovácsi 
rablás (rabló) 1, 18, 21, 89, 97, 109, 127, 

135, 158, 171, 177, 185, 203, 216–
217, 221, 233, 240, 245, 247–248, 
251, 282, 304, 340, 347, 350, 360, 
388, 446, 452, 465, 512, 527, 576, 
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614, 617, 690, 797, 799, 807, 862, 
905, 908, 977, 999 

Rabó l. Hrabove 
Răcăştia l. Rákosd 
Raccha l. Racsa 
Racha l. Racsa 
Rachy l. Racsa 
Rachya l. Racsa 
Racsa (Racha, Raccha, Rachya, Rachy), 

ma Sremska Rača, Sze. 183, 337, 434 
(Valkó m.) 

Rad l. Rád 
Rád (Rad, Raad), ma Tiszarád 587a, 

706, 716 (Szabolcs m.) 
Radach l. Radács 
Radačov l. Radács 

Radács (Radach), ma Radačov, Sz. 15, 
416 (Sáros m.) 

Radama l. Radoma 
Radauan 388 (Baranya m.) 
Radefalwa 753 (Temes m.) 
Rádóc (Raduch), ma Egyházasrádóc és 

Rádóckölked 406, 438, 547, 850 (Vas m.) 
Rádóckölked l. Rádóc 
Radoma (Radama, Raduma, Rodoma), 

Sz. 30, 77, 964 (Sáros m.) 
Radoszló l. Tót Radoszló 
– (Radozlaus, Raduslaus), Babonics fia, 

Dujm apja 364, Apx.: 183 
– (Radozlaus), Bachya fia, Dobowyk-i 57 
– (Radozlaus, Radozlaw), Mladocwith 

fia, Dobowyk-i 57 
Radotina, hegy 564 
Radouecz, kő 484 
Radozlaus l. Radoszló 
Radozlaw l. Radoszló 
Raduch l. Rádóc 
Raduma l. Radoma 
Raduslaus l. Radoszló 
Radusna, folyó 633 
Raduzlow l. Tót Radoszló 
Rafna (Rauna superior), ma Ramna, 

Ro. 282 (Temes m.) 
Ragusa l. Raguza 
Ragusium l. Raguza 
Raguza (Ragusa, Ragusium), város, ma 

Dubrovnik, Ho. 239, 251, 304, 807, 
841, 905, 908 

raguzai érsek l. Illés 
– kis tanács 304 
– kisebb tanács 24, 215, 304, 834 
– követ(ség) 304, 765 
– nagyobb tanács 841 
– rector 239, 304 
– rogatus-ok tanácsa 239, 304, 765, 769, 

807, 905, 908, 935 
rajnai (Reyn, Ryne) palotagróf l. Albert; 

Frigyes, István fia; István, István fia; 
Ruprecht 

Rakamaz (Rakomaz, Rokomaz) 515, 
975 (Szabolcs m.) 

rakamazi Szt. Kereszt-egyház 515 
Rakathyabokor l. rekettyebokor 
Rakathyas l. Rekettyés 
Rakatyas l. Rekettyés 
Rakatyes l. Rekettyés 
Rakatyeser l. Rekettyésér 
Rákó (Rakou), ma Bódvarákó 577 (Torna m.) 
Rákóc (Rakolch, Rakouch), ma Nagy-

rákóc (Velikij Rakovec, Ukr.) 745, 
749 (Ugocsa m.) 

Rakolch l. Rákóc 
Rakomaz l. Rakamaz 
Rakonok, ma Rakovec, Ho. Apx.: 37, 53 

(Kőrös m.) 
Rákos (Rakus), ma Nagyrákos 59 (Vas m.) 
– (Rakus) 108  
Rákosd (Rakusd), ma Răcăştia, Ro. 230 

(Hunyad m.) 
Rakou l. Rákó 
Rakouch l. Rákóc 
Rakovec l. Rakonok 
Raktha, völgy 563 
Rakus l. Rákos 
Rakusd l. Rákosd 
Ráma (Ra) l. királyi privilegiális intitulacio 
Ramacha l. Ramocsa 
Ramachahaza l. Ramocsaháza 
Ramande fia Miklós, szentmiklósalapi 184 
Ramna l. Rafna 
Ramocsa (Ramacha) fia Gergely, szeretvai 499 
Ramocsaháza (Ramachahaza) 34, 48 

(Szabolcs m.) 
Rannyamellék (iuxta Rannya) 229 

(Somogy m.) 
Raphain de Caresinis, velencei notarius 535 
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Rápolt (Rapolth), ma Nagyrápolt 
(Rapoltu Mare, Ro.) 947 (Hunyad m.) 

Rapolth l. Rápolt 
Rapoltu Mare l. Rápolt 
Raro l. Ráró 
Ráró (Raro), ma Ásványráró 167 (Győr m.) 
Raska l. Ráska 
Ráska (Raska), ma Kis- és Nagyráska 

(Malé és Vel'ké Raškovce, Sz.) 758 
(Zemplén m.) 

Rat..... 749  
Rath fia Him, aszúági 14 
Rathko, újfalvi jobbágy 573 
Ratholth 999  
Ratolth fia János, Kysdobisan-i 749, 945 
Rauaz l. Ravasz 
Rauna superior l. Rafna 
Ravasz (Rauaz dict.) Balázs, derencsényi 862 
– (Rauaz dict.) János, derencsényi 862 
– (Rauaz, Rouaz, Rowaz) János mester, 

Roland fia, vasvári vicecomes, rádóci 
16–17, 227, 406, 438, 547, 850, 867 

– (Rowaz) István mester Apx.: 45 
– (Rauaz dict.) Kelemen, derencsényi 862 
– (Rauaz dict.) Péter, derencsényi 862 
Raychan 565  
Raymbaudus l. Baudonus 
Razgum l. Rozgony 
Razlou, Walen fia 1013 
Recaş l. Rékas 
Recea l. Récse 
Reche l. Récse 
Rechen l. Récsény 
Rechnitz l. Rohonc 
reconcilacio 623 
rector [egyházé] 164, 268–269, 308, 348, 

403, 494, 566, 595, 725, 886 
– [településé] 23, 281, 441, 446, 452, 458  
Récse (Reche, Reeche), ma Kraszna-

récse (Recea, Ro.) 131–132, 231 
(Kraszna m.) 

– (Reche) Apx.: 110–111 
Récsény (Rechen), ma Rišňovce, Sz. 

346 (Nyitra m.) 
Rednek l. Ajkarendek  
Rednik l. Ajkarendek 
Rednuk l. Ajkarendek 
Reeche l. Récse 

Reen l. Ren 
Reez l. Réz 
Régen (Regun), ma Szászrégen (Reghin, 

Ro.) 41, 397 (Torda m.) 
Reghin l. Régen 
registrum 15, 141, 205, 250, 388, 456–

457, 463, 478, 497, 527, 529, 584, 
618, 644, 820, 856, 1023 

regnum Apulie l. Nápolyi Királyság 
– Austrie l. Ausztria 
– Bozne l. Bosznia 
– Boznense l. Bosznia 
– Crohacie l. Horvátország 
– Dalmacie l. Dalmácia 
– Hungarie l. Magyarország 
– Polonie l. Lengyelország 
– Sclauonie l. Szlavónia 
– Sicilie l. Nápolyi Királyság 
Regun l. Régen 
Rekas l. Rékas 
Rékas (Rekas), ma Temesrékas (Recaş, 

Ro.) 578 (Temes m.) 
Rekaspathak, patak 753 
rekeszték 540 
Rekethyes Thou l. Rekettyéstó 
– Thow l. Rekettyéstó 
rekettyebokor (Rakathyabokor dict.), bokor 182 
Rekettyés (Rakatyes), hn. 574 (Zemplén m.) 
– (Rakatyas, Rakathyas), berek 577 
Rekettyésér (Rakatyeser), hn. 574, 878 

(Zemplén m.) 
Rekettyéstó (Rekethyes Thou ~ Thow) 

686 (Bereg m.) 
Remete (Remetee) 588, 718 (Temes m.) 
– fia Marcell, tarpai hospes 377 
Remetee l. Remete 
Remeteheg l. Remetehegy 

Remetehegy (Remeteheg, Remethe-
heg), hegy 898 

remeték l. pálosok 
Remetheheg l. Remetehegy 
Ren (Reen, Reny) 294, 967 (Pozsony m.) 
Rendes, ma Balatonrendes 205 (Zala m.) 
Rengec (Rengech) 8 (Vas m.) 
Rengech l. Rengec 
Rennek l. Ajkarendek 

Renold (Reynold), János fia, Palyna-i 388 
–, Miklós zempléni főesperes apja 287–289 
– fia Imre, bakonyai 1, 18 
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Renuk l. Ajkarendek 
Reny l. Ren 
Renys (dict.) Miklós, csütörtökhelyi bíró 755 
Resighea l. Reszege 
Reszege (Rezege), ma Resighea, Ro. 433 

(Szatmár m.) 
Resznek (Reznek, Reznuk) 26, 246, 351 

(Zala m.) 
Rethy l. Réti 
Réti (Rethy), ma Nemessány (Nemešany, 

Sz.) 189, 208 (Szepes m.) 
Rétközberencs l. Berencs 
Reumul l. Rumul 
rév (átkelő, Gath) 161, 197, 205, 356, 

836, 878, 1011 
Réva (Ryua, Rywa), ma Rivica, Sze. 

573 (Szerém m.) 
Révfülöp l. Fülöp 
Révleányvár l. Leányvár 
révvám 555, 644 
Reyn l. rajnai palotagróf 
Reynold l. Renold 
Réz (Reez dict.) Péter 945 
Rezege l. Reszege 
Reznek l. Resznek 
Reznuk l. Resznek 
Ribere, folyó 564 
Ricse (Ryche) 574 (Zemplén m.) 
Rikolf (Rykolth) fia Henrik 29 
– (Rikolph, Rykolph) fia Lőrinc, tarkői 4, 863 
Rikolph l. Rikolf 
Rimaszécs l. Szécs 
Rimavská Seč l. Szécs 
Rinyabesenyő l. Besenyőszentmárton 
Rinyakovácsi l. Kovácsi 
Riomfalva (Ryhuen), ma Richiş, Ro. 838 

(Szászföld) 
Rišňovce l. Récsény 
Rivica l. Réva 
Rodoma l. Radoma 
Rohman l. Romhány 
Rohod (Rohud) 684 (Szatmár m.) 
Rohonc (Rohonch, Rohunch), ma 

Rechnitz, Au. 28, 202, 824 (Vas m.) 
Rohonch l. Rohonc 
Rohud l. Rohod 
Rohunch l. Rohonc 
Rojcsa (Ryche, Ryuche), comitatus 

Apx.: 75 
Rokomaz l. Rakamaz 

Roland l. Kántor Roland 
– (Lorand) 890 
– (Lorand), budai polgár 736 
– (Lorand), dobronyi 972, 996 
– (Lorand), Balázs fia, komlósi 808, 898 
– (Lourand), Gyura fia, szanai 609 
– (Lorand) mester, Mikcs bán fia, Miklós 

apja, újfalvi 320, 371–372 között, 
437, 738, 822 

– (Lorand), Miklós fia, jáki 441 
– (Lorand), Panyk fia, Greben-i 156, 172, 

Apx.: 42 
– (Lorand), Sydou fia, mileji 26, 565 
– (Lorand), Ravasz János és István apja, 

rádóci 16–17, 227, 406, 438, 547, 
850, 867 

– (Lorand) fia András, piriti 177 
– (Lorand) fia Bekus, Noue-i 909, 993 
– (Lorand) fia Dénes 28 
– (Lorand) fia István, budai bíró 990 
– (Lorand) [erdélyi] vajda fia László, 

dobokai főesperes 890, 930 
– (Lorand) fia Miklós 964 
– (Lorand) fia Miklós, szügyi Apx.: 157 
– (Lorand) fia Miklós, tegenyei 763 
– (Lorand) fia Pál 467 
– (Lorand) fia Pál, soproni szolgabíró, 

damonyai 500 
– (Lorand) fia Vid, ráskai 758 
Róma (Urbs), Olaszo. 383, 402, 514 
római (szent)egyház 103, 117, 134, 142, 

145, 169–170, 272, 283, 383, 431, 
699; l. még apostoli szék 

– császár l. Károly, IV. 
– jog 585 
– pápa l. pápa 
– S. Maria in Cosmedin-egyház 514 
Római Birodalom (Römische Rich) 487; 

l. még Károly, IV. 
Romăneşti l. Görbed 

Romhány (Rohman) 107 (Nógrád m.) 
Rophyn, Gergely fia, szántói 923 
Rosal l. Rozsály 

Roskfalva (Horuzkfalua, Hruskfolua, 
Huruskfolua, Huruzkfalua, Ruzkfolua), 
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ma Roškovce, Sz. 85, 189, 208, 940 
(Szepes m.) 

Roškovce l. Roskfalva 
Rosundal l. Rozsonda 
Rothomagensis l. Rouen 
Rouaz l. Ravasz 
Rouen (Rothomagensis), Fro. 514 
Roviniţa Mare l. Omor 
Rovne, ma Kaszaróna (Košecké Rovné, 

Sz.) 564 (Trencsén m.) 
Rowaz l. Ravasz 
Rozgon l. Rozgony 
Rozgony (Razgum, Rozgon, Rozgun), 

ma Rozhanovce, Sz. 30, 316–317, 319, 
878, 964, Apx.: 16, 22 (Abaúj m.) 

Rozgun l. Rozgony 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rozuad l. Rozvágy 
Rozuag l. Rozvágy 
Rozuagh l. Rozvágy 

Rozvágy (Rozuad, Rozuag, Rozuagh), 
ma Kis- és Nagyrozvágy 135, 275, 
470 (Zemplén m.) 

Rozsály (Rosal) 329 (Szatmár m.) 
Rozsonda (Rosundal), ma Ruja, Ro. 611 

(Szászföld) 
Rőcse (Ryucha), ma Felsőrőcse (Vel'ké 

Revištia) és Sárosrőcse (Blatné 
Revištia), Sz. 750 (Ung m.) 

Römische Rich l. Római Birodalom 
Rubetafalua 141 (Valkó m.) 
Ruch 183, 434 (Valkó m.) 
Rucheth l. Kecset 
Rudas l. Rudina 
Rudina (Rudzyna), ma Rudas (Rudina, 

Sz.) 43 (Trencsén m.) 
Rudina-i Szt. Mihály-monostor és apátja 

401 (Pozsega m.) 
Rudolf, IV., II. Albert fia, osztrák herceg 

93–94, 117, 170, 383, 407, 423–424, 
674–675, 688, 699–700, 703, 737 

–, Miklós fia, keresztyénfalvi Apx.: 81 
Rudzyna l. Rudina 
Ruenicha 159 (Kőrös m.) 
Ruffus l. Vörös 
Rufus l. Vörös 
Rugusnapataka, patak 579 

ruha (bíbor, főkötő, köntös, köpeny, öv) 
159, 185, 203, 216, 233, 240, 245, 247, 
347, 576, 588, 691, 797, 977, 1023 

Ruja l. Rozsonda 
Rum (Rwm) 28 (Vas m.) 
Rumhart von Wartberg 168 
Rumul (Reumul), szenci 167 
Ruphus l. Vörös 
Ruprecht, rajnai palotagróf, bajor herceg 487 
Rupul 998 (Pozsony m.) 
Rus l. Oroszmező 
Ruská l. Ruszka 
Ruský Kazimír l. Felsőkázmér 
Rustar (dict.) Henrik, Pál fia, rárói 167 
Ruszka (Ruzka), ma Göncruszka 360, 

803 (Abaúj m.) 
– (Ruzka), ma Dobóruszka (Ruská, Sz.) 

11–13, 222, 918 (Ung m.) 
Ruzka l. Ruszka 
Ruzkfolua l. Roskfalva 
Rwm l. Rum 
Rybník l. Szőlős 
Ryche l. Ricse 
Ryche l. Rojcsa 
Rykolph l. Rikolf 
Rykolth l. Rikolf 
Ryne l. rajnai palotagróf 
Ryua l. Réva 
Ryucha l. Rőcse 
Ryuche l. Rojcsa 
Rywa l. Réva 
 
S 
S. Crux l. Szentkereszt 
– Demetrius l. Szentdemeter 
– Dimitrius l. Szentdemeter 
– Egidius l. Szentegyed 
– Elizabet l. Szenterzsébet 
– Elizabeth l. Szenterzsébet 
– Elyzabet l. Szenterzsébet 
– Elyzabeth l. Szenterzsébet 
– Emericus l. Szentimre 
– Emricus l. Szentimre 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Gerardus l. Szentgrót 
– Irineus l. szerémi káptalan 
– Jacobus l. Szentjakab 
– Ladislaus l. Szentlászló 
– Ladislaus rex l. Szentlászló 
– Laurencius l. Szentlőrinc 
– Martinus l. Szentmárton 
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– Nicolaus l. Szentmiklós 
– Petrus l. Szentpéter 
– Salvator l. Szentszalvátor 
– Stephanus l. Szentistván 
Saag l. Ság, sági konvent 
Saagh l. Ság, sági konvent 
Saah fia Egyed 128 
Saal l. Sál 
Saap l. Sáp 
Saar l. Sár 
Saaruar l. Sárvár 
Saarus l. Sáros 
Saaska l. Sáska 
Sabinov l. Szeben 
Sabzol l. Zápszony 
Sacer Mons Pannonie l. pannonhalmi monostor 
– mons Pannonie l. pannonhalmi monostor 
– Mons Panonie l. pannonhalmi monostor 
Sacermons Panonie l. pannonhalmi monostor 
Sag l. Ság 
Ság (Saagh, Sag, Sagh) 388, 531–532, 

828, 835 (Baranya m.) 
– (Saag), ma Ipolytölgyes 203 (Hont m.) 
– (Sag) 229 (Somogy m.) 
– (Sagh), ma Simaság 467 (Sopron m.) 
Sagh l. Ság, sági konvent 
sági (Saag, Saagh, Sagh; ma Ipolyság, 

Šahy, Sz.) Boldogságos Szűz-

monostor és konventje 10, 36, 128, 
211–212, 221, 280, 632, 694, 914, 
999 (Hont m.) 

– prépost l. János 
Sagod l. Ságod 
Ságod (Sagod) 852 (Zala m.) 
Šahy l. sági konvent 
Sajó (Sayow), folyó 231 
– (Sayou), folyó 540 
Sajókápolna l. Kápolna 
Sajónémeti l. Németi 
Sajópüspöki l. Püspöki 
Sajósztárnya l. Sztárnyafalva 
sajt 216, 245, 248 
Sal. l. Salerno 

Sál (Saal) 177 (Veszprém m.) 
– (Saal), ma Hegyhátsál 850 (Vas m.) 
Salamon (Salomon) 9, 20, 912 (Vas m.) 
– (Salomon), ma Pápasalamon 25, 177 

(Veszprém m.) 
–, honti főesperes 268 
–, jobbágy 512 

– mester, tordai főesperes, erdélyi püspöki 
vikárius 403 

–, Viszló fia 403 
– fia János, henyei 153 
– fia János, salamonvári 246, 351 
– fia Kelemen, reszneki 26 
– fia László, patai 333, 557 
– fia Miklós 32–33 
– fia Miklós 324 
– fia Miklós, brogyáni 778 
– fia Pál 439 
– fia Pál, tési 307, 378 
– fia Péter, laki 1021–1022 
– fia Péter, patai 951 
– fia Vörös Miklós 289 
Salamonuar l. Salamonvár 
Salamonuara l. Salamonvár 
Salamonvár (Salamonuar, Salamonuara), 

ma Salomvár 246, 351 (Zala m.) 
Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi privile-

giális intitulacio 
Salló (Kyssarlo), ma Garamsalló (Šalov, 

Sz.) 914 (Hont m.) 
Salomon l. Salamon 
Salomvár l. Salamonvár 
Šalov l. Salló 
salzburgi (Au.) érsek 608, 674–675, 919 
Šamorín l. Somorja 
Sámson fia Péter, ládi 229 
Sámuel fia János, Kechenye-i 183, 434 
Samut (Kyralyfiasamod, Kyralifiasamut, 

Samuth) 2, 967, 998 (Pozsony m.) 
Samuth l. Samut 
Sâncraiu Silvaniei l. Szentkirály 
Sándor (Sandur) 428, 921 (Veszprém m.) 
– mester 947  
–, Bwd-i 336 
–, Duran-i 977 
–, Bedew fia, bölzsei 917 
–, Cselen fia, János és Jakab apja, cseleni 

501, Apx.: 120, 178 
–, Denk fia, nekcsei 31, 446 
–, Goodh fia, szeri 553 
–, Lukács fia, lipóci 31 
– comes, György apja, országbíró, köcski 

348, 360, 568, 926 
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– fia János, liptói vicecomes 865 
– fia László 44  
– fia Miklós, ciráki 500 
– (Sandur) fiai: Gergely, Miklós és Jakab 931 
– fiai: Mojs és György, kaposfői 229 
Sandur l. Sándor 
Sângătin l. Enyed 
Sanislău l. Szaniszló 
Sânmihaiu de Câmpie l. Szentmihálytelke 
Sânnicoară l. Szentmiklós 
Sânpaul l. Szentpál 
Sântejude l. Szentegyed 
Sântimbru l. Szentimre 
Santovka l. Szántó 
Santow l. Szántó 
Saol l. Sóly 
Sap l. Sáp 
Sáp (Saap, Sap, Chippohaza), ma Aba-

újsáp 522 (Abaúj m.) 
Sar l. Sár, Sárd 
Sár (Saar) 644 (Komárom m.) 
– (Saar) 152 (Vas m.) 
– (Saar, Sar, Sary) 14, 25, 35, 112, 379, 

384, 539, 959, 995 (Veszprém m.) 
– (Saar), folyó 46  
Sarachenus l. Szerecsen 
Sarachin l. Szerecsen 
Sarachyn l. Szerecsen 
Sáralja (Saralya) Apx.: 211 (Pozsony m.) 
Saralya l. Sáralja 
Saralyan l. Zsarolyán 
Saramaszege 953 (Zala m.) 
Saray 527 (Bodrog m.) 
Sard l. Sárd 
Şard l. Sárd 
Sárd (Sard), ma Şard, Ro. 65 (Fehér m.) 
– (Sard), ma Küküllősárd (Şoard, Ro.) 

105 (Küküllő m.) 
– (Sar, Sard), patak 563 
Sári (Sary), ma Tajnasári (Tajná, Sz.) 

567, 586 (Bars m.) 
Šarišské Sokolovce l. Tótsolymos 
Sarkuzyzenthgyurgh l. Szentgyörgy 
Sarmaság (Sarmasagh), ma Şărmăşag, 

Ro. 349 (Közép-Szolnok m.) 
Şărmăşag l. Sarmaság 
Sarmasagh l. Sarmaság 

Sarmasd, völgy 563 
Sarnocha l. Zsarnóca 
Sarnolcha l. Zsarnóca 

Sarnolchamellek l. Zsarnócamelléke 
Sarnolchamelleke l. Zsarnócamelléke 
Sarnoucha l. Zsarnóca 
Sarnouchamelleke l. Zsarnócamelléke 
Sarnouchamelleki l. Zsarnócamelléke 
Sarnouchamellyke l. Zsarnócamelléke 
Sarnyapataka (Sarnyapathaka), ér 

574, 878 
Sarnyapathaka l. Sarnyapataka 
Sáró (Sarou, Sarw), ma Nagysáró (Šarovce, 

Sz.) 203, 211–212 (Bars m.) 
Saros l. Sáros 
Sáros (Sarus), vár és város, ma Nagy-

sáros (Vel'ký Šariš, Sz.) 15, 793, 863, 
Apx.: 104 (Sáros m.) 

– (Saarus, Saros, Sarus) megye 4, 64, 
360, 371–372 között, 743–744, 772, 
793, 802–803, 808–809, 820, 964 

– megye hatósága 15, 793, 820 
sárosi comes 793; l. még Kont Miklós, Tekus 
– várnagy 793; l. még Mihály, Frank fia 
– vicecomes l. Mihály, Frank fia 
Sárosd (Sarus, Sarusd), ma Szentimre-

falva 25 (Zala m.) 
Sárosdfő (Sarusdfew) 25 (Zala m.) 
Sárospatak l. Patak 
Sárosrőcse l. Rőcse 
Sarou l. Sáró 
Šarovce l. Sáró 
Sartor l. Szabó 
Sarus l. Sáros, Sárosd 
Sarusbarcha l. Bárca 
Sarusbolchyda 372 (Bihar m.) 
Sarusd l. Sárosd 
Sarusdfew l. Sárosdfő 
Sárvár (Sarwar), ma Sajósárvár (Şirioara, 

Ro.) 231 (Doboka m.) 
– (Saaruar, insula Sarwar), vár 23 (Vas m.) 
sárvári várnagy 23  
Sarvaš l. Szarvas 
Sarw l. Sáró 
Sary l. Sár, Sári 
Sása l. Szász 
Saska l. Sáska 
Sáska (Saska dict.) András, Pál fia, őr 59 
– (Saska dict.) István, Pál fia, őr 59 
– (Saska dict.) Mihály, Pál fia, őr 59 
– (Saska, Saaska dict.) Péter, Őrnagy 

Miklós fia, őr 59 
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Saskő (Sasku, Saskw), vár, ma Šášov, 
Sz. 221 (Bars m.) 

Sasku l. Saskő 
Saskw l. Saskő 
Šášov l. Saskő 
sátor 967 
Sátoraljaújhely l. újhelyi kolostor 
Sat-Şugatag l. Sugatag 
Satu Mare l. Szatmárnémeti 
Saxard l. szekszárdi konvent 
scardonai (ma Skradin, Ho.) püspök l. Mihály 
Scarus l. Szkáros 
Sceech l. Szécs 
Scek l. Szék 
Scekas l. Székás 
Scekteneu l. Tényő 
Scelen l. Szelény 
Scember l. Zsember 
Scemch l. Szenc 
Scenmarya l. Somorja 
Scenpeter l. Szentpéter 
Scenstephan l. Szentistván 
Scent Ivan l. Szentiván 
Scenthmiclos l. Szentmiklós 
Scenthmiclous l. Szentmiklós 
Scenthpeter l. Szentpéter 
ScentIwan l. Szentiván 
Scepes l. szepesi káptalan 
Sceplak l. Széplak 
Scepsi l. Szepes 
Scepsy l. Szepes 
Scepus l. Szepes, Szepesség, szepesi 
Scerdahel l. Szerdahely 
Scewkaspathaka l. Székás 
Schebs, víz 719 
Schellmberk l. Sellenberk 
Scherzel Miklós, pozsonyi polgár 278 
schilling 232 
Schospurger János, pozsonyi polgár 278 
schweidnitzi (Swidnicz, Swidnicensis; ma 
Świdnica, Lo.) herceg l. Bolko 

Sclauonia l. Szlavónia 
Sclavus l. Tót 
Scolastica, giroltházi Demeter özvegye 420 
scolasticus 218, 612 
Sconnachich 609 (Szana m.) 
scriptor 598 
Scyna l. Szina 
Scynye l. Szinye 
Se l. Szerbia 
Sebe fia János 467 

– fiai: Miklós és Pál, Chenkez-i 295 
Sebefalua l. Zsebefalva 
Seben l. szebeni prépost 
sebenicoi püspök l. Máté 
Sebes (Sebus) mester, comes, János és 

Miklós apja, Péter fivére, szentgyörgyi, 
bazini 46, 61, 114, 124, 139, 278, 284, 
474, 545, 643, 885, Apx.: 82–85, 109 

sebesítés (sebesülés) 7, 57, 100, 111, 
158, 203, 229, 233, 275, 294, 317, 
499, 512, 743–744 

Sebestyén, Aladár fia, egresi Apx.: 43 
–, Demeter fia, borsülései 390 
–, Druget János fia, homonnai 11–13, 222 
–, Gábor fia, csarnavodai 941 
–, István fia, kisfaludi 1 
– mester, Miklós fia, barabási 136–137 
– mester, Nagy János fia, csaholyi, erdő-

háti 33, 236, 313 
–, Tamás fia, bárcai 665, 662, 809, 960 
– fia János, németi 614 
– fia Lőrinc, Chur-i 287, 289 
– fia Tamás, abonyi 967 
Sebesvár l. Hunyad 

sebész 644 
Sebetke, folyó 631 
Sebeuk l. Sebők 

Sebők (Sebeuk), Fülöp fia, felcsúti 257 
– (Sebeuk) fia János, szenci officialis 
Sebus l. Sebes 
Seç l. Szécs 
Secăşeni l. Székás 
Sech l. Szécs 
Sečovce l. Szécs 
Seed l. Sid 
Seegh 617 (Arad m.) 
Seenwerth l. Zemenye 
Seez l. Gezés 
Seffrid l. Szigfrid 
Segesvár (Seguswar), ma Sighişoara, 

Ro. 5 (Szászföld) 
Segnia l. Zengg 
Segnye l. Zsegnye 
Seguswar l. Segesvár 

Sehter 229 (Somogy m.) 
Sekaspataka l. Székás 
Sekaspathak l. Székás 
Sekaspathaka l. Székás 
sekrestye l. káptalani levéltár 
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Sel'any l. Szelény 
Seleez l. Zseliz 
Selez l. Zseliz 
Şelimbăr l. Sellenberk 
Seliz l. Zseliz 
Selk l. Selyk 
Sellenberk (Schellmberk), ma Şelimbăr, 

Ro. 719 (Szászföld) 
Selmecbánya (Smulnuchbania), város, 

ma Banská Štiavnica, Sz. Apx.: 99 
(Hont m.) 

Selyk (Selk), szász szék 611 
Selyz l. Zseliz 
Sembel Zsember 
Sember l. Zsember 
Semien l. Semjén 

Semjén (Noghsemyen, Nogsemyen, 
Semyan, Semien, Semyen, Symien), 
ma Kállósemjén 289, 313, 365–366, 
392–393, 436, 495, 497, 521, 529, 
684, 690, 709, 922, 951–952, 962 
(Szabolcs m.) 

– (Semyen) 574, 878 (Zemplén m.) 
Şemlacu Mare l. Mezősomlyó 
Semphleben, kassai hospes 376 
Šemša l. Semse 
Semse (Zempse), ma Šemša, Sz. 411 

(Abaúj m.) 
Semyan l. Semjén 
Semyen l. Semjén, Sömjén 
Seňa l. Szina 
Senec l. Szenc 
Seneu l. Sényő 
Seneznycha 546 (Turóc m.) 
Sengew 755 (Bars m.) 
Senj l. Zengg 
Senk l. Sink 
Senné l. Szenna 
Senthmichal l. Szentmihály 
Senthpeter l. Szentpéter 
Senuerth l. Zemenye 
Senwerth l. Zemenye 
Senye l. Sényő 
Sényő (Seneu, Senye) 48, 524, 717 

(Szabolcs m.) 
Sepreus l. Seprős 
Şepreuş l. Seprős 
Seprős (Sepreus), ma Şepreuş, Ro. 753 

(Zaránd m.) 
Seps l. szepesi káptalan 

Sepus l. szepesi káptalan 
Serchek l. Szörcsök 
Şeredeiu l. Sereden 
Sereden (Seredun), ma Şeredeiu, Ro. 

562 (Kraszna m.) 
Seredun l. Sereden 
Serefel, ruszkai 803 
– fiai: Jakab és Fülöp, szentmiklósi Apx.: 175 
serleg 1023 
servitium (consuetum v. commune) 101, 

143, 516, 619, 682, 695 
Setyt fia Tamás 37 
Seuunfolua l. Sövényfalva 
Sewld l. Zild 
Sexard l. szekszárdi konvent 
Si l. Nápolyi Királyság 
Sibin l. szebeni prépost 
Sibiu l. Szeben, szebeni prépost 
Sibolsdor 561 
Sibrid fia Sibryd, odorini 924 
–, Sibrid fia, odorini 924 
Sici l. Szécs 
Sid (Seed), ma Gömörsid (Šíd, Sz.) 999 

(Gömör m.) 
Šíd l. Sid 
Şieu-Sfântu l. Szentandrás 
Siffrid l. Szigfrid 
Sifrid l. Szigfrid 
Sighişoara l. Segesvár 

Sike (Syke) mester 35 
Sikemalma (Sykemolna), malomhely 

35, 384, 539 
Sikenička l. Gyarmat 
Siketvölgy (Sykethuelg, Sykethweulg), 

völgy 577 
Siklós (Soklos, Soklous, Suclous, 

Suclows) 380, 388–389 (Baranya m.) 
Siklósnagyfalu l. Nagyfalu 
Silina l. Zsolna 
Silve, sziget 245, 248 
Sima (Syma), ma Csengersima 952 

(Szatmár m.) 
Simaság l. Ság 
Simig l. Somogy, somogyi konvent 
Simigh l. somogyi konvent 
Şimleu Silvaniei l. Somlyó 
Simon l. Cudar Simon 
– l. Kerékhajtó Simon 
– l. Kis Simon 
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– l. Madár Simon 
– l. Olasz Simon 
– 5 
–, Aldy-i 816 
–, domonkos generális mester, pápai 

nuncius 117, 1007 
– mester, fehérvári polgár, litteratus 909, 948  
–, homonnai jobbágy 109 
–, lászói 848 
–, Orohuan-i 848 
–, ungi notarius 970–972, 988, 996 
–, Balase fia, Balasefolua-i 39, 390, 395, 

531, 534, 536, 927 
–, Bálint fia 182 
–, Egyed fia, bertóti 96, 102 
– mester, István fia, Dénes, János és Pál 

apja, szentszalvátori 51, 183, 348, 
434, 735, 946 

–, István fia, középnémeti 360  
–, Jakab fia, bánvőki 556 
–, Jakab fia, lontói 914 
–, János fia 28 
–, János fia 314–315, 326, 818 
–, János fia, kazsui, kerészi, veskóci 800, 844 
– mester, László fia, királyi altárnokmester, 

monoki 310, 355–356, 368 
–, Ludas János fia, nyavalyási 426 
– mester, Móric fia, pozsonyi, szatmári 

és máramarosi comes, királyi lovag, 
meggyesi 44, 48, 64, 158, 190, 475, 
490, 698 

–, Pál fia, kishanvai 540  
–, Péter fia, kazsui, kerészi, veskóci 763, 

800, 844 
–, Szúnyog András fia, kátai 158 
–, Tamás fia, berekszegi 166 
–, Tamás fia, eszenyi 135, 347, 425, 574, 

749, 878 
–, Vida fia 166 
–, Zonkor fia, dálkai 926 
–, Zorad fia, Samut-i 998 
– mester, Imre és Péter apja, kállói, orosi 

287, 289, 365–366, 392, 701, 709, 
717, 849, 869, 949, 962 

–, Pál országbíró és Lőrinc apja, nagy-
martoni, fraknói 467, 594, 980 

– mester, Miklós pécsi püspök frater-e, 
neszmélyi 197, 213  

– fia András 126 
– fia András, écsi 62 
– fia Jakab, azari 593 
– fia János, felcsúti 257 
– fia János, Galuch-i 416 
– fia János, jobbágy 832 
– fia László, károlyi 330 
– fia László, Munkad-i 738 
– fia Lőrinc, helmeci 21, 340 
– fia Mihály, henyei 177 
– fia Miklós 153 
– fia Miklós 585 
– fia Miklós, Dorlo-i 611 
– fia Miklós, edöstornyai 938 
– fia Miklós, monoszlói 25 
– fia Pál, Tholkefeu-i 889 
– fia Péter, abonyi 967 
– fia Vros, bori 632 
– fiai: Miklós és Lukács, egresi 871 
Simonfalva (Symonfalva) 141 (Valkó m.) 
Simonfölde (Symonfelde, Symonfeulde, 

Symonfeude) 264, 295 (Pozsony m.) 
Simony (Symony), ma Partizánske, Sz. 

47 (Bars m.)  
Simonyi (Symon), ma Nagysimonyi 8 

(Vas m.) 
Sink (Senk), szász szék 5, 611  
Sinka (Synka) fia Péter 795 
Şiria l. Világosvár 
Siroka (Syroka, Syruka), ma Široké, 

Sz. 802, 820 (Sáros m.) 
Široké l. Siroka 
Sishew, tó 776 
Sixtus, veszprémi káptalan klerikusa 439 
Skala l. szkalkai apátság 
Skerešovo l. Szkáros 
Sklabina l. Szklabinya 
Skradin l. scardonai püspök 
Slančík l. Szalánc 
Slanec l. Szalánc 
Slauogostus Julich, almissai és spalatoi 

polgár 766 
Slepčany l. Kisszelepcsény 
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Slovenská L'upča l. Lipcse 
Slovenské Pravno l. Próna 
Şmig l. Somogyom 
Smulnuchbania l. Selmecbánya 
só 240, 461 
Şoard l. Sárd 
Sochouch 79 
Soimeni l. Sólyomkő 
sokadalom l. vásár 
Soklos l. Siklós 
Soklous l. Siklós 
Sokol' l. Szakalya 
Sokol'any l. Szakaly 
solidus 101, 143 
Solimos l. Solymos 
Solivar l. Sóvár 
Solmos l. Tótsolymos 
Solmus l. Solymos 
Solt l. Csót 
soltész(ság) 546, 658, 780, 883 
Solum l. Sólyom 
Solumku l. Sólyomkő 
Solumus l. Solymos 
solvit 2, 29–32, 34, 37–38, 219–220, 312, 

314–315, 317–321, 323, 325–326, 
330, 500, 528, 588, 617, 620, 645, 
656, 660, 679, 690, 710, 727, 738, 
749, 751, 758, 762, 815–818, 820–
821, 825–826, 867, 882, 926–927, 
929, 933 

Sóly (Saol) 177 (Veszprém m.) 
Solyagh 362 (Tolna m.) 
Solymos (Solumus), hn. 297 (Doboka m.) 
– (Solmus) 44 (Szatmár m.) 
– (Solimos), kő 484 
Sólyom (Solum dict.) Péter fia Farkas 

János 388 
Sólyomkő (Solumku), ma Soimeni, Ro. 

297 (Doboka m.) 
Someşeni l. Szamosfalva 
Somlóvásárhely l. Apácavásárhely 
Somlóvecse l. Vecse 
Somlyo l. Somlyó 
Somlyó (Somlyo), vár és birtok, ma 

Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei, 
Ro.) 341 (Kraszna m.) 

Somlyószécs l. Szécs 
Somlyóújlak l. Újlak 

Somodi (Sumugy), ma Drienovec, Sz. 
311 (Abaúj m.) 

Somogy (Simig, Symid, Symig) megye 80, 
129, 158, 244, 363, 417, 485, 600, 
724, 771, 799, 801, 839–840, 846, 
855, 893, 902, 911, 936, 950 

– megye hatósága 799  
somogyi comes l. János, Olivér fia 
somogy(vár)i (Simig, Simigh, Symig, 

Symigium) Szt. Egyed-monostor és 

konventje 58, 229, 277, 315, 318, 381, 
396, 445, 600, 733, 776, 801, 815, 
839–840, 855, 889, 902–903, 936, 
963 (Somogy m.) 

Somogyacsa l. Acsa 
Somogyfajsz l. Fajsz 
Somogyhárságy l. Hárságy 
Somogyhatvan l. Hatvan 
Somogyom (Sumig), ma Şmig, Ro. 611 

(Küküllő m.) 
Somogyvár (Somuguar, Sumugwar) 

771, 799, 801 (Somogy m.) 
Somogyviszló l. Viszló 
Somogyzsitfa l. Fejéregyház 
Somorja (Scenmarya), ma Šamorín, Sz. 

555 (Pozsony m.) 
Somos (Sumus), ma Drienov, Sz. 60, 

319, 415–416, 872, 964 (Sáros m.) 
Somuguar l. Somogyvár 
Somus l. Szamos 
Soos l. Sós 
Şopotu Nou l. Kövesdpataka 
Sopron (Suprun, Supprunium), város 

23, 457 (Sopron m.) 
– (Suprun, Suprvn, Supprun) megye 20, 

23, 91, 467–468, 500 
– megye hatósága 467, 500 
soproni bíró l. Fülöp 
– comes l. Kont Miklós, Miklós 
– főesperes l. Domokos 
– vicecomes l. Antimius; János, István fia 
Soproni (dict. de Suprunio) István, po-

zsonyi esküdt polgár 278 
Sopronkeresztúr l. Keresztúr  
Sorkikisfalud l. Kisfalud 
Sorlyan l. Zsarolyán 
Sorokpolány l. Polány 
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Sós (Soos, Sous dict.) Péter, György, 
János és László apja, sóvári 286, 316 

Sósd, ma Şoşdea, Ro. 1017 (Temes m.) 
Şoşdea l. Sósd 
Sospatak l. Sóspatak 
Sóspatak (Sospatak, Sospotakfew), 

patak 231 
Sospotakfew l. Sóspatak 
Souar l. Sóvár 
Sous l. Sós 
Sóvár (Souar), ma Tótsóvár (Solivar, 

Sz.) 286, 316 (Sáros m.) 
Sömjén (Semyen), ma Kemenessömjén 

8 (Vas m.) 
Sövényfalva (Seuunfolua), ma Corneşti, 

Ro. 557 (Küküllő m.) 
Spáca (Spacha), ma Ispáca (Špačince, 

Sz.) 369 (Pozsony m.) 
Spacha l. Spáca 
Špačince l. Spáca 
Spalato (Spaletum), ma Split, Ho. 664, 766 
spalatoi érsek l. Domokos, Ugulin 
– főesperes l. András 
– káptalan 766 
Spaletum l. Spalato 
Spišská Kapitula l. szepesi káptalan 
Spišské Vlachy l. Olaszi 
Spišský Hrad l. szepesvári várnagy 
– Hrhov l. Görgő 
– Štvrtok l. Szentlászló 
Split l. Spalato 
Sredjani l. Peker 
Sremia l. Szerémség 
Sremska Mitrovica l. Szentdemeter 
Sremska Rača l. Racsa 
Stagnum, Ho. 251, 304  
Stájerország (Steier, Styria) 93–94, 

407, 469 
stájer kapitány l. István szlavón bán 
stallum 352, 381, 401, 440, 530, 571, 

640, 648, 676, 741, 851, 884 
Stanysahaza 141 (Valkó m.) 
Stará Gala l. Gelle 
– L'ubovňa l. Lubló 
Starchan 694 (Hont m.) 
Starňa l. Sztárnyafalva 
Starnafalua l. Sztárnyafalva 
Starý Tekov l. Bars 
Staua, folyó 141 

Stefkfalva (Stephkfalua, Stepkfalua) 
201, 938 (Szepes m.) 

Steier l. Stájerország 
Stejărişu l. Prépostfalva 
Stephan Aban, pozsonyi polgár 232 
Stephand l. Istvánd 
Stephkfalua l. Stefkfalva 
Stepkfalua l. Stefkfalva 
Sterigonium l. Esztergom 
Steynrech, hn. 719 (Szászföld) 
Stoysa, Iván fia, Miklós és Péter apja, 

bori 632 
Straza (Sztraz, Sztraza), hegy 484 
Streda nad Bodrogom l. Szerdahely 
Stretava l. Szeretva 
Stretavka l. Szeretva 

Streuz János, pozsonyi esküdt polgár 278 
Strigonium l. Esztergom 
Stringonium l. Esztergom  
Stripou, folyó 575, 666 
Studené l. Hét 
Štvrtok na Ostrove l. Csütörtök 
Styria l. Stájerország 

Stytar 141 (Valkó m.) 
subdiaconus 543, 577 
Subornya l. Szobonya 
suburbium castri Bude l. Buda 
– castri Budensis l. Buda 
Suceagu l. Szucsák 
Suclous l. Siklós 
Suclows l. Siklós 
Sudergeorgie l. Cudar György 
Sudergeorige l. Cudar György 
suffraganeus 203, 661, 919 
Sugatag (Sugatagh), ma Falusugatag (Sat-
Şugatag, Ro.) 99 (Máramaros m.) 

Sugatagh l. Sugatag 
Suhta l. Zsujta 
Suk l. Zsuk 
Šulekovo l. Berekszeg 
Suluk l. Sulyok 
Sulyok (Sulyuk dict.) István, Máté fia, 

Komyan-i kenéz 582 
– (Suluk dict.) János 426, 882 
Sulyuk l. Sulyok 
Sum l. Csún 
Sumbur l. Zsombor 
Sumchicha 609 (Szana m.) 
Sumig l. Somogyom 
Sumugwar l. Somogyvár 
Sumugy l. Somodi 
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Sumurducu l. Szomordok 
Sumus l. Somos 
Supprun l. Sopron 
Supprunium l. Sopron 
Suprasta, hegy 644 
Suprun l. Sopron 
Suprvn l. Sopron 
Şura Mare l. Nagycsűr 

Suran 282 (Krassó m.) 
Susedgrad l. Szomszédvár 
Susnaca, völgy 182 
Suuk l. Zsuk 
Suza l. Csúza 
Suztha l. Zsujta 
Svätá Mara l. Szentmária 
Svätuše l. Szentes 
Svatý Jur l. Szentgyörgy 
Svinica l. Szinye 
Swdak, újlaki 341 
Świdnica l. schweidnitzi herceg 
Swidnicensis l. schweidnitzi herceg 
Swidnicz l. schweidnitzi herceg 
Swyna l. Szina 
Sybolth l. Zsibót 
Sydopataka 872 (Sáros m.) 
Sydou fiai: Roland és István, mileji 26, 565 
Sydout, út 230  
Syffrid l. Szigfrid 
Syfrid l. Szigfrid 

Sykat 729 (Ung m.) 
Syke l. Sike 
Sykemolna l. Sikemalma 
Sykethuelg l. Siketvölgy 
Sykethweulg l. Siketvölgy 
Sykua l. Zsikva 
Sylleud 388 (Baranya m.) 
Syma l. Sima 
Symid l. Somogy 
Symien l. Semjén 
Symig l. Somogy, somogyi konvent 
Symigium l. somogyi konvent 
Symon l. Simonyi 
Symonfalva l. Simonfalva 
Symonfelde l. Simonfölde 
Symonfeude l. Simonfölde 
Symonfeulde l. Simonfölde 
Symony l. Simony 
Synka l. Sinka 

Syrkhaza 141 (Valkó m.) 
Syroka l. Siroka 
Syruka l. Siroka 
Sythva l. Zsitva 
Sythwa l. Zsitva 

Sythwatew l. Zsitvatő 
Sytwe l. Zsidve 
Sywld l. Zild 
szabad falu 23, 388, 441, 446, 452, 469, 

527, 555, 752 
Szabadi (Zabadi, Zabady), ma Szentkirály-

szabadja 25, 374 (Veszprém m.) 
Szabó (Sartor) Balázs 749 
– (Sartor) Balázs, Szabó Péter fia, 

Kepetheleky-i 732 
– (Sartor) Jakab, Dorma-i jobbágy 693 
– (Sartor) Mihály, megyeri 936 
– (Sartor) Péter fia Szabó Balázs, 

Kepetheleky-i 732 
szabó 691 
Szabolcs (Zaboch, Zabouch), vár és 

birtok 283, 716 (Szabolcs m.) 
– (Zabolch, Zaboch, Zaboulch, Zabouch, 

Zaboucz) megye 7, 48, 133, 210, 356, 
370, 475, 497, 515, 529, 587a, 690, 
692, 705–717, 712, 727–728, 732, 
749, 770, 878, 890, 894, 949, 955 

– megye hatósága 127, 180–181, 365–
366, 392–393, 495, 529, 701, 708, 
710, 712, 715–717, 749, 849  

szabolcsi comes l. Bebek Miklós 
– főesperes l. Monostori Péter 
– szolgabíró l. Lukács, Benedek fia 
– vicecomes l. Bökény, László fia 
Szabolcsbáka l. Báka 
Szád (Zaad) 579 (Temes m.) 
Szada (Zada) 1009 (Pest m.) 
Szádelő (Zadeley), ma Zádiel, Sz. 572, 

616 (Torna m.) 
szakács 461 
Szakal (Zakol), ma Nógrádszakál 63 

(Nógrád m.) 
Szakaly (Zakal), ma Abaújszakaly 

(Sokol'any, Sz.) 376 (Abaúj m.) 
Szakalya (Zakala, Zakalia, Zakalay, 

Zakalya), vár, ma Sokol', Sz. 334–
335, 376 (Sáros m.) 

Szakoly (Zakal, Zakul) 180, 515 (Sza-
bolcs m.) 

Szakony (Zakan) 500 (Sopron m.) 
Szalafő l. Zalafő 
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Szalánc (Zalaanch), ma Kis- és Nagy-
szalánc (Slančík és Slanec, Sz.) 813 
(Abaúj m.) 

Szalaszend l. Szend 
Szalk (Cheek, Chek), ma Szalkszent-

márton 428, 921 (Fejér m.) 
Szalkszentmárton l. Szalk 
Szalók (Zalouch), ma Egerszalók 359 

(Heves m.) 
– (Zalouk), ma Nemesszalók 25 (Vesz-

prém m.) 
– (Zoloc) fia György, nádori bírságszedő, 

Bala-i 837 
– (Zalok, Zalouk, Zoloch) fia Márton, 

királyi jobbágyfiú, okolicsnói 1003 
– (Zalouch) fia Mihály, battyáni 643 
szalonna 1006 
Szamárfölde (Zamarfeulde) 321 (Zala m.) 
Szamos (Somus, Zamus, Zomus), folyó 

345, 397, 657, 860 
Szamosdara l. Dara 

Szamosfalva (Zamosfalwa, Zamus, 
Zamusfolua, Zomusfolua), ma 
Someşeni, Ro. 333, 557, 829–830 
(Kolozs m.) 

Szamosjenő l. Jenő 
Szamoskér l. Kér 
Szamosújlak l. Újlak 

Szamosszeg (Zamuszeg, Zomuszeg) 
678 (Szabolcs m.) 

Szamosszentmiklós l. Szentmiklós 
Szana (Zana) megye 609 
Szanda (Zonda), vár Apx.: 73 (Nógrád m.) 
szandai várnagy l. Péter, Miklós fia 
Szandec (Zanduch), ma Újszandec 

(Nowy Sącz, Lo.) 883 
Szaniszló (Zanislov, Zanyslov, Zanyzlou), 

ma Sanislău, Ro. 312, 679 (Szatmár m.) 
– 579 
–, Domokos fia, berencsi 813 
szántás 21, 427, 470, 480, 620, 742, 

1021–1022 
Szántó (Zantho, Zanthou) 527, 687 

(Bodrog m.) 
– (Zanthou), ma Santovka, Sz. 632 

(Hont m.) 

– (Santow) 177 (Veszprém m.) 
– (Zanto) Apx.: 20 
szántóföld 6, 8, 21, 46, 57, 62, 126, 128, 

136–137, 141, 155, 175, 182–184, 
202, 205, 230–231, 294–295, 297, 
334–335, 337, 348, 357, 360, 376, 
381, 427–429, 434, 470, 480, 496, 
536, 539, 563, 574, 577, 579, 594, 
631, 633, 644, 658, 662, 687, 776, 
787, 790, 831, 836, 838, 840, 859, 
871, 878, 891–892, 898, 907, 921, 
946, 957, 967, 1010, 1021–1022 

– adásvétele 767 
– elfoglalása 470, 480, 658 
– jogtalan használata 658 
– zálogosítása 785 
Szap (Zaph, Zopch) 2, 62 (Győr m.) 
Szárazpatak (Zarrazpathak), ma Kézdi-

szárazpatak (Valea Seacă, Ro.) 931 
(Fehér m.) 

szárazpataki Szt. Erzsébet-kőoltár 931 
Szárberény (Zarberen), ma Vörösberény 

428, 921 (Veszprém m.) 
Szárhegy (Zarhegh), hegy 670 
Szarka (Zarka dict.) Miklós 563, 992 
Szarvad (Zaruad) 375 (Nyitra m.) 
Szarvas (Zaruas), ma Sarvaš, Ho. 459, 

466 (Valkó m.) 
Szarvkő (Zarwkw), vár, ma Hornstein, 

Au. 344 (Sopron m.) 
Szász (Olzaaz, Olzaz, Zaaz, Zaz), ma 

Sása, Sz. 62, 295, 336, 427 (Pozsony m.) 
– (Vgachazaaz, Zaaz), ma Tiszaszászfalu 

(Szaszove, Ukr.) 773, 887 (Ugocsa m.) 
szász szék l. Segesvár, Selyk, Sink, Újegyház 
Szászinagyút (Zaazinogut), út 187 
szászok 164, 397 
Szaszove l. Szász 
Szászrégen l. Régen 
Szászzalatna l. Zalatna 
Szathmar l. Szatmár 

Szatmár (Szathmar, Zathmar, Zothmar) 

megye 44, 210, 358, 398–399, 460, 
512–513 között, 551, 606, 678, 690–
691, 696, 791, 805, 894 

– megye hatósága 684, 691, 697, 9222 
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szatmári comes l. Simon, Móric fia 
– vicecomes l. Ubul 
Szatmárgörbed l. Görbed 

Szatmárnémeti (Zathmarnempty), ma 
Satu Mare, Ro. 71 (Szatmár m.) 

szatmárnémeti bíró l. István, Gatahun fia 
Száva (Zawa), folyó 130 
Szávaszentdemeter l. Szentdemeter 
szavatolás (szavatosság) 8, 52, 81, 83, 

136–137, 155, 158, 167, 176, 288–
389, 294–295, 298, 343, 360, 371–
372 között, 381, 393, 425, 435, 496, 
507, 515, 546, 600, 615, 602, 605, 
810, 832, 836, 849, 855, 871, 878, 
883, 889, 902, 924, 949, 963, 984 

Szeben (Zybin), város, ma Kisszeben 
(Sabinov, Sz.) Apx.: 104 (Sáros m.) 

– (Cybin, Czybin), város, ma Nagysze-
ben (Sibiu, Ro.) 611, 719 (Szászföld) 

szebeni (Cybin, Cybinium, Seben, Sibin, 

Zybin; ma Nagyszeben, Sibiu, Ro.) 
prépost l. Pál, Pál fia 

– dékán l. Christian, Márton, Miklós 
– káptalan 719 
– prépostság 611 
Szebenye (Olsouzebene, Zebene) 698 

(Abaúj m.) 
Szécs (Cech, Seç, Sech, Sceech, Zech, 

Zeech), ma Rimaszécs (Rimavská 
Seč, Sz.) 27, 54, 56–57, 59–60, 64, 
68–69, 78–80, 87, 115, 123–125, 
129–130, 155–156, 160, 172, 183, 
190–192, 227, 237, 242–245, 255, 
285, 353, 413–415, 434, 482, 488, 
490–492, 503, 505–506, 514, 521–
522, 552, 579, 624–625, 630, 635, 
642, 675, 681, 743–744, 779–783, 
814, 855, 868, 872–875, 880, 916, 
938–941, 950, 1000–1001, 1005, 
Apx.: 70–73, 78 (Gömör m.) 

– (Zich, Zych), ma Somlyószécs (Sici, 
Ro.) 341 (Közép-Szolnok m.) 

– (Zeech), ma Gálszécs (Sečovce, Sz.) 
262, 862 (Zemplén m.) 

Szecse (Zecche), ma Alsó- és Felső-
szecse (Dolná és Horná Seč, Sz.) 47 
(Bars m.) 

Szécsényi Kónya l. Kónya, Tamás erdélyi 
vajda fia 

Szécsényi Mihály l. Mihály, Tamás erdélyi 
vajda fia, egri püspök 

Szécsényi Tamás l. Tamás erdélyi vajda 
Szécsi András l. András erdélyi püspök 
Szécsi Dénes l. Dénes szörényi bán 
Szécsi Domokos l. Domokos erdélyi 

püspök 
Szécsi Miklós l. Miklós, Péter fia, dalmát-

horvát bán 
Szécskapu (Zechkapu), hn. 341 (Kraszna m.) 
Szécskeresztúr l. Keresztúr 
Szederkény (Zederkyn) 898 (Baranya m.) 
Szeg (Zeeg, Zeegh, Zuk), ma Egyház-

nagyszeg (Nad'sek, Sz.) 166 (Nyitra m.) 
Szeged (Zeged) 553 (Csongrád m.) 
szegedi főesperes l. Bay Mihály 
– főesperesség 570–571 
szegények 41, 661 
szegénység (szükség) 23, 41, 57, 81, 152, 

164, 211, 359–360, 371–372 között, 
425, 507, 516, 540, 556, 587, 661–
662, 732, 790, 830, 879, 885, 957, 
967, 987 

szégyen 158, 970–972, 996 
Szék (Scek, Zeek) 381 (Veszprém m.) 
Székás (Sekaspataka, Sekaspathak, 

Sekaspathaka, Scekas, Scewkaspathaka, 
Zekaspathaka, Zekaspatak), ma 
Krassószékás (Secăşeni, Ro.) 68–69, 
282 (Krassó m.) 

Székely (Zekul) 710 (Szabolcs m.) 
– (Zekul dict.) György, Székely Péter 

apja, szentmáriai 444 
– (Zekul dict.) Péter, császlói 453 
– (Zekul dict.) Péter, Székely György fia, 

szentmáriai 444, 515 
székely 105, 164, 397, 513 
– szék l. Aranyos, Kézd 
székelyispán l. Miklós 
szekér (Masa) 109, 139, 177, 240, 761, 783 
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Szekérberéte (Zekerberethe, Zeker 
Berethe, Zekerbrethe, Zekerberthe, 
Zekerberethy), ma Magyarberéte 
(Bretea, Ro.) 560, 597, 725 (Belső-
Szolnok m.) 

Szekeres (Zekeres), ma Kis- és Nagy-
szekeres 819 (Szatmár m.) 

szekszárdi (Saxard, Sexard) monostor és 

konventje 35, 384, 90, 92, 108, 162–
163, 536, 956, 1022 (Tolna m.) 

Szelény (Scelen), ma Sel'any, Sz. Apx.: 
179 (Hont m.) 

Szelepcsény l. Kisszelepcsény 
Szeles (Zeles dict.) János 428, 921 
Szeleseresztvény (Zeleserezthven, Zeles-

erezthwen), bozótos 844 
Szelo Szolotvino l. Szlatina 
Szélporuba l. Poruba 
Szemely (Zemel) 910 (Baranya m.) 
Szemenyecsörnye l. Csörnyefölde 
széna 292, 518, 761 
szénáskert 183, 434 
Szenc (Scemch, Zemch), város, ma Senec, 

Sz. 167, 555, 734 (Pozsony m.) 
Szencse (Zecheen), ma Podhájska, Sz. 

47 (Bars m.) 
Szend (AlZend, FelZend, Zend), ma 

Szalaszend 29, 641, 804 (Abaúj m.) 
Szendrő (Zendereu) 577 (Borsod m.) 
Szenna (Zenna), ma Ungszenna (Senné, 

Sz.) 750 (Ung m.) 
Szent Korona 25, 46, 48, 57, 64, 155, 

164, 177, 208, 228, 265, 307, 334–
335, 364, 376, 388, 419, 454, 476, 
527, 551, 553, 573, 578–579, 617, 
620, 691, 708, 710, 712, 715–716, 
758–760, 799, 805, 829, 842, 864 

– Sír 122 
Szentadorján (Zenthadrian) 817  
– (Zenthandrias, Zenthandurias), ma 
Şieu-Sfântu, Ro. 231 (Doboka m.) 

– (Zenthandreas) 467 (Sopron m.) 
– (Zenthandreas), ma Tornaszentandrás 

577 (Torna m.) 
– (Zenthandreas) 26 (Zala m.) 

Szentangyalhegy (mons S. Angeli), 
Olaszo. l. királyi privilegiális intitulacio 

szentantalvölgyi (vallis S. Anthonii; ma 
Lechnica, Sz.) karthauzi testvérek 
Apx.: 126, 128 (Szepes m.) 

Szentdemeter (S. Demetrius, S. 
Dimitrius), ma Szávaszentdemeter 
(Sremska Mitrovica, Sze.) 614, 746–
747, 787, 908 (Szerém m.) 

Szentegyed (S. Egidius), ma Vasas-
szentegyed (Sântejude, Ro.) 602, 829 
(Doboka m.) 

szenternyei káptalan l. szerémi káptalan 
Szenterzsébet (S. Elizabet), ma Erzsébet 

256 (Baranya m.) 
– (S. Elizabet, S. Elizabeth, S. Elyzabet), 

ma Budapest része 199–200 (Pilis m.) 
– (Zenthelsebeth), ma Alsó- és Felső-

szenterzsébet 852 (Zala m.) 
– (Zenthelesebet) 25 (Zala m.) 
– (S. Elyzabeth) 492  
– (Zenthelizabet) 928  
Szentes (Zenthes, Zentus), ma Bodrog-

szentes (Svätuše, Sz.) 89, 371, 480, 
762 (Zemplén m.) 

Szentföld 367 
Szentgál (ZenthGal) 25 (Veszprém m.) 
Szentgáli (Zengal, Zengali, Zengal-i 

dict.) Péter fia János, pécsi polgár 
256, 561 

Szentgrót (S. Gerardus, Zengerolth, 
Zenthgyrolth), ma Zalaszentgrót 
202, 451, 478–479, 953 (Zala m.) 

szentgróti Szt. Gellért-plébánia 451 
Szentgyörgy (Moslinzengurg) 363 

(Somogy m.) 
– (Sarkuzyzenthgyurgh, Zenthgwrgh), 

ma Balatonszentgyörgy Apx.: 4, 13 
(Somogy m.) 

– (Zenthgyurgh), ma Homokszent-
györgy 229 (Somogy m.) 

– (S. Georgius, Zengywrgh, Zenth-
gyurgh), ma Svatý Jur, Sz. 46, 124, 
139, 284, 413, 474, 885, Apx.: 82–83 
(Pozsony m.) 
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– (Zenthgyurgh), ma Mezőszentgyörgy 
158 (Veszprém m.) 

Szentgyörgytelke (Zenthgyergtheleke) 
341 (Kraszna m.) 

Szentimre (S. Emericus) 25  
– (S. Emericus, S. Emricus), ma Maros-

szentimre (Sântimbru, Ro.) 40–41, 
173, 276, 332–333, 830, 930–932 
(Fehér m.) 

Szentimrefalva l. Sárosd 
Szentistván (Scenstephan) 630 (Liptó m.) 
– (S. Stephanus), ma Királyszentistván 

177 (Veszprém m.) 
Szentiván (ScentIwan, Scent Ivan) 159, 

185 (Kőrös m.) 
– (Zenthyuan), ma Bakonyszentiván 25 

(Veszprém m.) 
szentiváni Keresztelő Szt. János-egyház 

159, 185 
Szentivánfalva (ZenthIuanusfalua) 999 

(Gömör m.) 
Szentivánföld (terra S. Johannis Bapt.) 

166 (Nyitra m.) 
szentivánföldi Keresztelő Szt. János-

egyház 166 
Szentjakab (S. Jacobus) 747 (Valkó m.) 
– (ZenthJacob), ma Zalaszentjakab 542 

(Zala m.) 
Szentkereszt (Zenthkerezt, Zentkerezt), 

ma Krížovany, Sz. 96, 102 (Sáros m.) 
– (S. Crux, villa S. Crucis) 175, 381 

(Somogy m.) 
Szentkirály (Zenthkyral) 265 (Fejér m.) 
– (Zenthkyral), ma Szilágyszentkirály 

(Sâncraiu Silvaniei, Ro.) 191 (Közép-
Szolnok m.) 

– (Zenthkeral, Zenthkiral, Zentkyral) 
229, 815 (Somogy m.) 

– (Zenthkyral) 547 (Vas m.) 
Szentkirályszabadja l. Szabadi 

Szentkozmadamján (Zenthcosmadamyan) 
391 (Baranya m.) 

Szentlászló (Zenthlazlo) 954 (Baranya m.) 
– (S. Ladizlaus, Zenlazlo, Zentlazlo, 

Zentlazlou) 534, 687 (Bodrog m.) 

– (S. Ladislaus) 1, 18 (Somogy m.) 
– (Zenthlachlou) 229 (Somogy m.) 
– (S. Ladislaus, S. Ladislaus rex, villa S. 

Ladislai regis) 175, 381 (Somogy m.) 
– (S. Ladizlaus), ma Csütörtökhely 

(Spišský Štvrtok, Sz.) 285 (Szepes m.) 
– (Zenthlazlo, Zenthlazlou, Zenthlazlow) 

348 735, 946 (Valkó m.) 
– (S. Ladislaus, Zenthlaslou) 25, 542 

(Zala m.) 
Szentlőrinc (Zentleurench, Zenthlewrencz, 

Zenthleurynch) 891–892 (Győr m.) 
– (S. Laurencius) 508 (Vas m.) 
Szentmargita (Zentmargita), ma Margit-

falva (Margecany, Sz.) 979 (Szepes m.) 
Szentmária (B. virgo), ma Svätá Mara, 

Sz. 865 (Liptó m.) 
– (Zenthmaria) 444 (Zala m.) 
– (Zenmaria) 515  
Szentmárton (S. Martinus), ma Alsó-

szentmárton 389 (Baranya m.) 
– (Zenthmartun), ma Szilvásszentmárton 

229 (Somogy m.) 
– (Zenthmarton), ma Kakszentmárton 

(Martineşti, Ro.) 44 (Szatmár m.) 
– (Zenthmarton), város, ma Turócszent-

márton (Martín, Sz.) 876 (Turóc m.) 
– (S. Martinus, Zenthmartun), ma 

Kemenesszentmárton 8, 651 (Vas m.) 
– (Zenthmarthun, Zenthmartun), ma 

Martinci, Sze. 787 (Valkó m.) 
Szentmihály (Senthmichal), ma Turóc-

szentmihály (Turčiansky Michal, Sz.) 
421 (Turóc m.) 

– (Zenthmyhal) 26 (Vas m.) 
Szentmihálykő (Lapis S. Mychaelis), 

vár, ma Tăuţi, Ro. 65 (Fehér m.) 
szentmihálykői várnagy l. Tamás, 

Gergely fia 
Szentmihálytelke (Zenthmihaltelke), 

ma Mezőszentmihály (Sânmihaiu de 
Câmpie, Ro.) 397 (Kolozs m.) 

Szentmiklós (S. Nicolaus), ma Liptó-
szentmiklós (Liptovský Mikuláš, Sz.) 
Apx.: 175 (Liptó m.) 
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– (Scenthmiclos, Scenthmiclous, Zen-
miklos, Zenthmiklos, Zenthmyklos), 
ma Szamosszentmiklós (Sânnicoară, 
Ro.) 333, 557, 657 (Kolozs m.) 

– (Zuglakzenthmiklos) 738 
Szentmiklósalap (Alap S. Nicolai) 184 

(Győr m.) 
Szentpál (Zenthpal), ma Kerelőszentpál 

(Sânpaul, Ro.) 41 (Küküllő m.) 
– (Zenpalaltalfalua) 25 (Zala m.) 
Szentpéter (Scenthpeter) 949, 952 

(Szabolcs m.) 
– (Senthpeter, S. Petrus, Zenthpeter) 

442, 787, Apx.: 93 (Valkó m.) 
– (Scenpeter, Zempetur), ma Őriszent-

péter 59 (Vas m.) 
– (Zempetur) 110 (Vas m.) 
szentségek kiszolgáltatása 370 
Szentszalvátor (S. Salvator), ma 

Mirkovci, Ho. 51, 183, 348, 434, 735, 
946 (Valkó m.) 

Szenttamás (Zenthomas, Zenthtomas, 
Zentthomas) 155, 621 (Kőrös m.) 

szenttamási Szt. Tamás apostol-egyház 155 
Szenttrinitás (Zenthtrinitas) 277 (Somogy m.) 
Szenyér (Zynyer) 244, 477 (Somogy m.) 
Szepes (Scepsi, Scepsy, Scepus) megye 

85, 201, 208, 285, 598, 938–940 
Szepes(ség) (Scepus, terra Scepsiensis) 

46, 343–344 között, 781, 783, 878, 
Apx.: 127–128 

Szepesárki l. Jemnik 
Szepesedelény l. Odorin 
Szepeshely l. szepesi káptalan 
szepesi apát Apx.: 50 
– (Scepus) Boldogságos Szűz-monostor 

Apx.: 50 
– comes l. Druget Fülöp 
– éneklőkanonok l. Pál 
– (Scepes, Scepsi, Scepsy, Scepus, Seps, 

Sepus; ma Szepeshely, Spišská 
Kapitula, Sz.) Szt. Márton-egyház és 

káptalanja 4, 29, 48, 50, 55–56, 64, 
66, 70, 85, 102, 189, 201, 208, 319–
320, 322–323, 371–372 között, 405, 

415, 505, 598, 641, 658, 680, 797–
798, 814, 825–826, 883, 915–916, 
923–924, 938, 965  

– olvasókanonok l. Péter 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. Benedek 
– 24 város Apx.: 56  
szepes(vár)i (Scepes, Scepus, Scheupus; 

ma Spišský Hrad, Sz.) várnagy l. Jakab, 
Detric fia; Miklós, Olasz Simon fia 

Szepesi Jakab l. Jakab, Detric fia 
Szepesmátyásfalva l. Mátyásfalva 
Szepesolaszi l. Olaszi 

Széplak (Sceplak, Zeplak, Zeeplak, 
Zeeplaak, Zyplak), ma Abaszéplak 
(Krásna nad Hornádom, Sz.) 64, 505, 
826, 942 (Abaúj m.) 

széplaki apát l. Demeter, János 
– monostor 64, 505 
Szer (Zeer, Zer), ma Ópusztaszer 273, 

420, 426, 553, 617, 702, 837, 882 
(Csongrád m.) 

Szerbia (Se) l. királyi privilegiális intitulacio 
Szerdahely (Zerdahel, Zeredahel, Zreda-

hel), ma Dunaszerdahely (Dunajská 
Streda, Sz.) 62, 336, 427, 967 (Po-
zsony m.) 

– (Zeredahel) 158, 175 (Somogy m.) 
– (Zerdahel, Zeredahel) 467, 683 (Sop-

ron m.) 
– (Scerdahel), ma Bodrogszerdahely 

(Streda nad Bodrogom, Sz.) 806 
(Zemplén m.) 

szerdahelyi Szt. György-plébánia 967 
Szerecsen (Sarachin, Sarachyn), Karachon 

fia, oláh 745 
– (Sarachenus) Jakab mester, szerémi és 

pécsi kamaraispán, óvári várnagy 78, 106 
Szerecseny (Zerechen) 112 (Győr m.) 
Szerémi (Zeremy dict.) Mihály 962 
szerémi egyházmegye (püspökség) 543 
– kamaraispán l. Szerecsen Jakab 
– (szenternyei) káptalan (S. Irineus vértanú-

egyház) 348, 418, 465, 543, 614, 754 
(Szerém m.) 
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– püspök (electus, confirmatus) l. Demeter, 
Tamás 

– püspöki szék üresedésben 413–414, 
488, 490–492, 503, 506, 521–522, 
552, 543, 569, 624–625, 630, 642, 
781, 884, 950 

Szeremle (Zeremlen) 536 (Bodrog m.) 
Szerémség (Sremia) 908 
Szerencs (Zerench) 355 (Zemplén m.) 
szerencsi Szt. Péter-egyház 355 
Szeretva (Zeretwa, Zerethua, Zerethwa, 

Zerua), ma Kis- és Nagyszeretva 
(Stretavka és Stretava, Sz.) 499, 528, 
575, 590, 666, 821 (Ung m.) 

szerviens 63, 183, 434, 295, 366, 392, 
495, 644, 692, 931, 944, 1003 

szerzetesrend 661; l. még bencés, do-
monkos, ferences, klarisszák, pálosok 

Sziget (Zygeth, Zygety) 17, 846 (Vas m.) 
Szigetbecse l. Becse 
szigetfői (Zygethfeu) főesperes l. Miklós 
Szigfrid (Seffrid, Sifrid, Syffrid), garam-

szentbenedeki apát 38, 194, 755, 958 
– (Seffrid, Siffrid, Syffrid), pannonhalmi 

apát, királyi káplán 114, 175, 381, 386, 
544, 640, 644, 839–840, 891–892 

– (Syfrid, Syffrid), toplicai apát 608 
– (Sifrid) fia János, notarius, Sibolsdor-i 561 
Szíjgyártó (Zyugyartou dict.) Jakab, zicsi 

jobbágy 801 
Szikszó (Zekzow) 29 (Abaúj m.) 
Szilágyballa l. Barla 
Szilágyfőkeresztúr l. Keresztúr 
Szilágyperecsen l. Perecsen 
Szilágysomlyó l. Somlyó 
Szilágyszentkirály l. Szentkirály 
Szilvás (Zyluaseley), ma Szilvásvárad 

880 (Borsod m.) 
Szilvásberek (Zyluasberuk), berek 880 
Szilvásszentmárton l. Szentmárton 
Szilvásvárad l. Szilvás 
Szilveszter, szkalkai apátság papja 564 
Szimő (Zymy), ma Zemné, Sz. 375 

(Nyitra m.) 

Szina (Scyna, Swyna, Zyna), ma Abaúj-
szina (Seňa, Sz.) 360, 371–372 között, 
704 (Abaúj m.) 

Szinva (Zynwa), folyó 880 
Szinye (Scynye), ma Petőszinye (Svinica, 

Sz.) 593 (Abaúj m.) 
Szirénfalva l. Ptruksa 
szkalkai (de Rupibus; ma Skala, Sz.) 

apátság 564 (Trencsén m.) 
– apát l. János 
Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, Sz. 

220, 287–289 (Gömör m.) 
Szklabinya (Zklabonya), vár, ma Sklabina, 

Sz. 876 (Turóc m.) 
Szlatina (Zlatina, Zlatyna), ma Falu-

szlatina (Szelo Szolotvino, Ukr.) 99 
(Máramaros m.) 

szlavón bán 155, 595; l. még Henrik, 
István, Mikcs, Miklós 

– herceg l. Kálmán 
– vikárius l. István, Lőrinc fia, zágrábi 

püspök 
– vikáriusi ember (speciális) 159, 469, 811 
– vikáriusi helyettes l. Jakab 
– vikáriusi közgyűlés 435, 469, 476  
– vikáriusi pénzverés 581 
– vikáriusi prothonotarius l. Jakab 
Szlavónia (regnum Sclauonie, Sclauonia) 

155, 138, 581, 595, Apx.: 36, 40; l. 
még szlavón 

Szobonya (Subornya, Zabonya, Zobonia, 
Zobonya) comes, János és László apja 
282, 567, 572, 586, 616, 1001, 1020 

szokás(jog) 6, 21, 23, 25, 31, 35, 46–47, 
62, 62, 76, 82, 108, 126, 128, 139, 
151, 158, 163–166, 183, 197, 208, 
228, 232, 236, 241, 262, 273, 278, 
283, 288, 297, 331, 333, 336–337, 
348–349, 360, 368, 372–373, 375–
376, 379, 384, 386, 419, 427, 434, 
446, 452, 454, 461, 471, 496, 502, 
529, 531, 536, 546, 551, 557, 586, 
595, 602, 621, 631–632, 644–645, 
658, 667, 683, 707, 711, 716, 719, 
723, 735, 739, 762–763, 772, 776, 
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787, 790, 793, 802, 805, 811, 829–
830, 836, 842–843, 848, 855–856, 
886, 893, 901, 920, 932, 946, 952, 
955, 967, 987, 1009, 1023 

szolga (szolgáló) 168, 224–225, 299, 
487, 595 

szolgabíró 164, 177, 200, 258, 307, 388, 
666; l. még baranyai, bodrogi, 
dobokai, honti, kolozsi, kőrösi, 
krassói, megye hatósága, szabolcsi, 
tolnai, vasvári, veszprémi 

szolgacsalád (mansio) 428, 921 
szolgálat (érdem) 35, 56–57, 59–61, 63, 

68–69, 76, 78, 80, 82–83, 99, 123, 126, 
128, 130–132, 138–139, 149, 166, 
174, 190, 208, 224–225, 237, 243–
244, 255, 273, 294–295, 308, 360, 
364, 368, 384, 395, 413, 415, 417, 434, 
454, 456–457, 475, 496, 512–513 kö-
zött, 522, 524, 546, 551, 567, 572, 583, 
587a, 631, 633, 644, 652, 660, 685, 
706, 716, 743–745, 779, 782, 805, 
814, 842, 846, 872, 893, 916, 938–
940, 950, 964, 1009–1010 

Szolnok (Zolnok) 710 (Szabolcs m.) 
– (Zonuk, Zolnok, Zolnuk, Zunuk, Zwnok) 

megye 191, 523, 552 
szolnoki comes l. erdélyi vajda 
– (Zonuk) főesperes l. Miklós 
Szomajom (Zomaym, Zomayn, Zomoion), 

ma Kaposfő 229, 889 (Somogy m.) 
Szombath fia Miklós, koltai 223, 279 
Szomód (Zomold, Zumold, Zumoldh) 

644 (Komárom m.) 
Szomordok (Zomorduk, Zomurduk), 

ma Sumurducu, Ro. 41, 333, 557 
(Kolozs m.) 

szomszédsági jog 128, 602, 829 
Szomszédvár (Zomzed, Zomzedwar), 

vár, ma Susedgrad, Ho. 130 (Zágráb m.) 
Szőke (Zeuke dict.) István, tömördi 25 
– (Zeuke dict.) Miklós, polgári 35, 384 
– (Zeuke dict.) Pál fia János 388 
– (Zeuke dict.) Péter 325 
– (Zeuke) mester, Gogan fia, gyepüi 25, 177 

– (Zewke), Pál fia 177 
– (Zewke) fia Domokos 177 
szőlő 6, 57, 126, 139, 151, 153, 175, 194, 

292, 357, 359–360, 376, 381, 445, 
594, 670, 704, 734, 776, 810, 840, 
873, 880, 891–892, 926 

– adásvétele 445 
– adománya 260, 852, 986 
– cseréje 991 
– elfoglalása 139, 734 
– kiváltása 1023 
– telepítése (ültetése) 6, 842 
Szőlőbérc (Zeleuberch), cserjés 231 
szőlőhegy 6, 57, 231, 670 
Szőlős (Zeuleus), ma Garamszőlős 

(Rybník, Sz.) 47 (Bars m. ) 
– (Dornik, Dornyk, Zeleus, Zeules, 

Zeuleus, Zewleus), ma Pozsony-
szőlős (Vajnory, Sz.) 46, 278, 284, 
413, 474 (Pozsony m.) 

– (Zeuleus), ma Szőlőssérsek 771 (So-
mogy m.) 

– (Zeuleus) 25 (Veszprém m.) 
Szőlősfő (Zeuleusfeu, Zeuleusfew), hn. 

46 (Pozsony m.) 
Szőlőshalom (Zeuleusholm, Zeulusholm), 

domb 370 
Szőlőssérsek l. Szőlős 
Szőlőssziget (Zeuleuszyget), sziget 370 
szőnyeg 1023 
Szörcsök (Serchek, Zurchuk), ma Bor-

szörcsök 25, 177 (Veszprém m.) 
– (Zurchuk), ma Karakószörcsök 8, 519, 

651 (Veszprém m.) 
szörényi (Zeuerinum) bán l. Dénes, Ist-

ván; Miklós, Péter fia; Mikud 
Szt. Erzsébet-oltár 30 
– István-oltár 260 
– Mária-sziget 216, 245, 248 
– Mihály arkangyal-oltár 5 
– Miklós-kolostor 1023 
Sztárnyafalva (Starnafalua), ma Sajó-

sztárnya (Starňa, Sz.) 848 (Gömör m.) 
Sztraz l. Straza 
Sztraza l. Straza 
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Szucsák (Zuchak), ma Suceagu, Ro. 84 
(Kolozs m.) 

Szuha (Zuha), ma Nagyszuha (Vel'ké 
Suchá, Sz.) 518, 645, 774, 937 (Hont m.) 

– (Zuha), rét 574 
– (Zuha) 943 
Szúnyog (Zwnyugh dict.) András fia 

Simon, kátai 158 
Szúnyogos (Zunyugus), erdő 859 
Szügy (Zugy, Zyugh) Apx.: 145, 157 

(Nógrád m.) 
szüret 139 
 
T 
Tabach 177 (Veszprém m.) 
Ťahyňa l. Tegenye 
Tajná l. Sári 
Tajnasári l. Sári 
Taktaharkány l. Harkány 
talentum 139, 252 
Tălmaciu l. Talmács 
Talmács (Tolmach), ma Nagytalmács 

(Tălmaciu, Ro.) 83 (Szászföld) 
Talpas fia Miklós, berendi 26 
Tamás l. Biri Tamás   
– l. Bugyak Tamás 
– l. Csirke Tamás 
– l. Fanchika Tamás 
– l. Kachow Tamás 
– l. Kecer Tamás 
– l. Nagy Tamás 
– l. Nyerges Tamás 
– l. Orros Tamás 
– l. Ördög Tamás 
– l. Pogány Tamás 
– l. Polhus Tamás 
– l. Vörös Tamás 
– 177 
– 596 
–, atraki jobbágy 537 
– mester, bátfai 62, 336, 427 
–, berényi 108, 162–163 
–, Chon-i 622 
–, Duran-i 977 
–, endrédi 567 

– comes, erdélyi vajda, országbíró, Kónya 
pozsonyi comes, Mihály egri püspök 
és István apja 63–64, 83, 364, 483, 
1008, Apx.: 14–15  

–, esztergomi érsek és örökös comes 46, 73 
–, famulus 49 
– mester, győri kanonok 42, 967 
–, henyei 177 
–, jobbágy 659 
–, kalocsai érsek, csanádi püspök, eszter-

gomi érsek 56–57, 59–60, 68–69, 78–
80, 123–125, 129–130, 155–156, 160, 
172, 190–192, 227, 237, 242–244, 
255, 285, 335, 352–354, 363, 371–
372 között, 412–415, 488, 490–492, 
503, 506, 521–522, 543, 552, 570–
571, 596, 605–606, 624–625, 630, 
638, 642, 675, 741, 743–744, 779–
783, 814, 842, 868, 872–875, 880, 
897, 916, 919, 927, 938–941, 950, 
1000–1001, 1008 

–, kartali Apx.: 66 
–, Kereked-i 746 
–, litteratus 211–212 
–, magyi 980 
–, mohácsi officialis 92 
–, Mok-i 34 
–, nyíri 47 
–, pap 62, 427 
–, Pooth-i 203 
–, ptruksai 772 
–, Rupul-i 998 
–, sági konvent notarius-a, litteratus 632 
–, sárvári esküdt polgár 23 
–, szentiváni 159, 185 
–, szentmihályi 421 
–, szepesi káptalan klerikusa 208 
–, szerémi püspök (electus) 56–57, 59–60, 

68–69, 78–80, 123–125, 129–130, 155–
156, 160, 172, 190–192, 227, 237, 242–
244, 255, 285, 353–354, 364, 483, 543, 
720, 743–744, 888, 1008 

–, telegdi 314, 816 
– mester, váci kanonok 267 
–, Vthus-i 177 
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–, Zauar-i 139 
– mester, zempléni vicecomes 988 
–, Ábrahám fia, polerekai 856 
–, Ágoston fia, szenterzsébeti 256 
–, Ákos fia 403 
–, Alyka fia, István és Jakab apja, 

Muthna-i 421, 546 
–, András fia, szerdahelyi 62, 336, 427 
–, Balka fia, vatai 295 
–, Bedech fia, sári 25, 959 
–, Bissouis András fia, hatvani 888 
– mester, Bogyiszló fia 357 
– mester, Bökény fia, németi 326 
–, Buhtus fia, olgyai 295 
–, Burján Pál fia, seredeni 562 
–, Cheruk fia 811 
–, Csirke István fia, pólyi 64 
–, Dénes fia, István és Tamás apja, lo-

sonci, régeni 41, 397, 715 
–, Dezső fia 25 
–, Domokos fia, vezsenyi 488 
–, Endre fia 811 
–, Fábián fia, hermáni 348, 735, 946  
–, Gerard fia, bodrogi vicecomes 527 
– mester, Gergely fia, szentmihálykői 

várnagy 65 
–, Gergen fia, Dayca-i 176  
– mester, György apja, csarnavodai 692, 941 
–, István fia 22 
–, István fia 450 
–, István fia, Mand-i 974 
–, István fia, szeretvai 499, 528, 575, 

590, 666, 821  
–, István fia, szörcsöki 177 
–, Ivánka fia, Muthna-i 421, 546 
–, Jakab fia 649 
–, Jakab fia, bánvőki 556 
–, Jakab fia, Kamarcha-i 253 
–, János fia 159 
–, János fia 25 
–, János fia, litteratus, ajkai 25, 35, 379, 

384, 539 
–, János fia, Máté, János és István apja, 

bárcai 961 
–, János fia, fiadi 963 

–, János fia, mikolai 949, 952 
–, János fia, nagyfalvi 370 
–, János fia, szentesi 371 
–, János fia, szentpéteri 442 
–, Kelemen fia, hanyi 25, 177 
–, Kozma fia, bánvőki 556 
–, László fia, anarcsi, berencsi 89, 136–137 
–, László fia, rannyamelléki 229 
–, László fia, szécsi 341 
–, László fia, szekeresi 819 
–, Leusták fia, ukki 25 
–, Lőrinc fia 405 
–, Lőrinc fia 632 
–, Lőrinc fia, petri 951 
–, Marachk fia, góri 86 
–, Márton fia, kétházi 534, 687 
–, Máté fia, Kamarcha-i 151 
–, Máté fia, Komyan-i kenéz 582 
–, Miklós fia 852 
–, Miklós fia, Tamás apja 375 
–, Miklós fia, csermendi 136–137  
–, Miklós fia, latkóci 146, 187 
–, Miklós fia, kecseti 132, 231, 830 
–, Miklós fia, kocsi 978 
– mester, Miklós fia, királyi lovag, szügyi 

435, 469, 476, 678, 911, Apx.: 157 
–, Mojs fia, György és Sebestyén apja, 

bárcai 662, 665, 809, 960 
–, Onth fia, Wthlew-i 25 
–, Pál fia 72, 107 
–, Pál fia 110 
–, Pál fia 197 
–, Pál fia, bródi 656 
–, Pál fia, dobói 56 
–, Pál fia, péci 42 
–, Pál fia, pétermezei Apx.: 23 
–, Pál fia, Samut-i 967 
–, Pál fia, Fekecs Miklós királyi al-

pohárnokmester és János apja, vasvári 
587a, 706  

–, Péter fia 146 
–, Péter fia 165 
–, Péter fia, János apja 527 
–, Péter fia, János királyi ajtónállómester 

apja Apx.: 46–49, 350 
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–, Péter fia, abonyi 967 
–, Péter fia, komlósi 808, 898 
–, Péter fia, szadai 1009 
– mester, Péter fia, szentgyörgyi 124, 

413, 474, 885; Apx.: 82–83 
–, Pós fia 984 
–, Sebestyén fia, abonyi 967 
–, Setyt fia 37 
–, Tamás fia, berekszegi 166, 198, 375 
–, Tamás fia, füssi 37, 327 
–, Tamás fia, Gereb-i 198, 259, 375 
– mester, Tamás fia, losonci, régeni 397, 715 
–, Tegzes István fia, borfői 128 
–, Vcurbefya fia 627 
–, Vesszős fia, zselizi 221, 237, 280, 354, 

531, 694, 914, Apx. 57–59 
–, Simon, László, János és Imre apja, 

eszenyi 135, 275, 347, 425, 574, 749, 878 
–, Jakcs apja, kusalyi 358 
–, Fülöp zágrábi prépost frater-e 183, 434 
–, Pál kamarcai főesperes frater-e 224–225 
– fia András, Damyand-i 418 
– fia András, elecskei 165, 375 
– fia András, gyalókai 639 
– fia Demeter, semsei 411 
– fia Dénes, kajári 25 
– fia Domokos, tárkányi 400 
– fia Gergely, dalmadi 82 
– fia György 850, 867 
– fia György, Echir-i 205 
– fia György, Ehly-i 177 
– mester fia István, borsodi vicecomes, 

szuhai 518, 645, 774, 937 
– fia István, Chasta-i 997 
– fia Jakab, Elye-i 58 
– fia Jakab, kolontári 25, 723 
– fia Jakab, rápolti 947 
– fia János 926 
– fia János, doborgazi 1018 
– fia János, hetesi 229 
– fia János, Jutas-i 25 
– fia János, komoródi 705 
– fia János, lőrintei 25 
– fia János, szolnoki 710 
– fia Lampert, szörcsöki 25 

– fia János, zsarolyáni 934 
– fia Lukács 321 
– fia Máté 802 
– fia Mihály, csebi 796 
– fia Mihály, Zenche-i 229 
– fia Miklós, klerikus 720 
– fia Miklós, sári 25, 959 
– fia Miklós, szabolcsi várjobbágy, me-

gyeri 716 
– fia Miklós, varsolci 847 
– fia Pál, Ezpete-i 229 
– fia Pál, Gergenzegh-i 362 
– fia Péter, Illyad-i 229 
– fia Péter, Muthna-i 546 
– fia Tamás 198 
– fia Tamás, füssi 37, 327 
– fia Tamás, Gereb-i 198, 259 
– fiai: Péter és Endre 151 
– fiai: Miklós és János, becsei 177 
– fiai: András, Tamás, Miklós és Simon, 

berekszegi 166 
– fiai: István és Miklós, enyedi 650 
– fiai: István és Miklós, öcsi 25 
– fiai: Bachoch és János, Thurek-i 947 
– fiai: János és István, veszprémi 25 
Tamásfalva (Thamasfalua) 727 (Sza-

bolcs m.) 
Tamási (Tamasy) 855 (Tolna m.) 
Tamasy l. Tamási 
tanúállítás 333, 557, 645, 842t 
tanúskodás (tanúsítás) 47, 49, 164, 177, 

258, 265, 293, 295, 307, 339, 459, 
476, 532, 553, 573, 617, 620, 691, 
708, 710, 712, 715–716, 758–670, 
799, 803, 829, 842, 856, 864 

Tanya, halászóhely 498 
Tapaz 229 (Somogy m.) 
Tapolca (Tapolcha), folyó 506 
Tapolcafő (Tapolchafew) 177 (Vesz-

prém m.) 
Tapolcha l. Tapolca 
Tapolchafew l. Tapolcafő 
Tapolykomlós 
Tapolylucska l. Lucska 
Tapson l. Tapsony 
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Tapsony (Tapson, Thypson, Typson) 
80, 839 (Somogy m.) 

Taran l. Tarány 

Tarány (Taran) 229 (Somogy m.) 
Tarcadobó l. Dobó 
tárcai (Tarcha) főesperes l. Mihály 
Tarcal (Tarzal) 261 (Zemplén m.) 
tarcali Szt. András-egyház 261 
Tarcea l. Tarcsa 
Tarcha l. tárcai főesperes 
Tarchan 856 (Turóc m.) 
Tarcsa (Tharcha), ma Értarcsa (Tarcea, 

Ro.) 678 (Bihar m.) 
Tarda, nádori bírságszedő 911 
Tărian l. Tarján 
Tarjan l. Tarján 
Tarján (Tarjan, Tharjan), ma Körös-

tarján (Tărian, Ro.) 236 (Bihar m.) 
Tarkan l. Tárkány 

Tárkány (Fultarkan, Kystarkan, Nog-
tarkan, Tarkan, Tharkan), ma Kis- 
és Nagytárkány (Malé és Vel'ké 
Trakany, Sz.) 89, 135, 275, 400, 425, 
574, 878 (Zemplén m.) 

Tarkő (Torkeu), ma Kamenica, Sz. 4 
(Sáros m.) 

Tarnó (Tarnouch, Tharnouch), ma 
Trnovo, Sz. 421, 856 (Turóc m.) 

Tarnóc (Kystornouch), ma Tarnyivci, 
Ukr. 968 (Ung m.) 

Tárnok (Tarnuk, Tharnok, Tarnuk-
munustura) 527, 532, 536, 1021–
1022 (Bodrog m.) 

Tarnouch l. Tarnó 
Tarnuk l. Tárnok 
Tarnukmunustura l. Tárnok 
Tarnyivci l. Botfalva, Tarnóc 
Tarpa (Thorpa, Torpa) 377, 857, 925 

(Szatmár m.) 
tarpai bíró l. István 
Tarzal l. Tarcal 
Tasnad l. Tasnád 
Tasnád (Tasnad, Thasnad), ma Tăşnad, 

Ro. 849, 895 (Közép-Szolnok m.) 
Tăşnad l. Tasnád 
Tasnádbajom l. Bajon 
Tass (Thas), ma Nyírtass 806 (Szabolcs m.) 
Tassaw 851  

tatai (Komárom m.) apát 644 
Tatar l. Tatár 
Tatár (Tatar dict.) Lőrinc fia Miklós, 

bákai famulus 89 
tatárok 360 
Táté (Thatey), ma Totoiu, Ro. 610 (Fe-

hér m.) 
Tăuţi l. Szentmihálykő 
Taysa, Jakab fia, Moroucha-i 469 
Teber fia Lukács, Kereky-i 617 
Tees l. Tés 
Teeth fia István, bajkai, kistapolcsányi 6, 842 
Teeth l. Tét 
Tege 723 (Veszprém m.) 
Tegenye, ma Ťahyňa, Sz. 763, 973 (Ung m.) 
Teglauar l. Téglavár 
Téglavár (Charamida, Teglauar), hn. 

579 (Krassó m.) 
Tegzes (dict.) István, Egyed fia, Tamás, 

Mikcs, Zomor és Beke apja, borfői 128 
tehén (borjú) 139, 240, 357, 585, 636, 832 
Tejfalu (Teyed, Theyed), ma Mliečno, 

Sz. 62, 427 (Pozsony m.) 
Tekus, sárosi comes 376 
– (Thekes, Thekus), János, István, Dénes 

és Klára apja, jolsvai 848 
Telegd (Telugd, Thelehd), ma Mező-

telegd (Tileagd, Ro.) 314, 805, 816 
(Bihar m.) 

Telegdi Csanád l. Csanád esztergomi érsek 
Telegdi Tamás l. Tamás kalocsai érsek 
Telek (Teluk) 141 (Valkó m.) 
telek 6, 35, 52, 106, 128, 136–137, 141, 

177, 194, 205, 334–335, 345, 360, 
365, 376, 428, 507, 546, 573, 594, 
629, 633, 743–744, 790, 836, 842, 
856, 871, 883, 921, 967, 1010 

– adásvétele 52, 343  
– adománya 360, 986 
– átadása 360, 831, 883 
– becslése 205 
– elfoglalása 871 
– iktatása 205, 539, 831 
telekhely 6, 166, 205, 295, 345, 359, 365, 

370, 428, 496, 498, 539, 667, 810, 
843, 856, 921, 959, 995 
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Telekes (Telekus) 88, 188, 228 (Vas m.) 
– (Telekus) 576, 627 (Zala m.) 
Telekser, hn. 539 (Veszprém m.) 
Telekus l. Telekes 
Telgyes l. Tölgyes 
Telugd l. Telegd 
Temered l. Tömörd 
Temes (Themes), folyó 579, 753 
Temesrékas l. Rékas 
Temesuar l. Temesvár 
Temesvár (Temesuar, Temeswar), ma 

Timişoara, Ro. 183, 434 (Temes m.) 
Temeswar l. Temesvár 
temető (temetés) 370, 449, 486, 576, 623, 1023 
Teneu l. Tényő 
Tengermellék (partes maritime) 852 
Tengőd (Tengurd) 229 (Somogy m.) 
Tengurd l. Tengőd 

Tényő (Scekteneu, Teneu, Theneu, 
Tuneu) 175, 381 (Győr m.) 

Teodor l. Tivadar 
teológia mestere l. István nyitrai püspök 
Terany l. Terény 
Terbech fia Péter, pápai 177 
Terbeded l. Terbeléd 
Terbeléd (Terbeded), ma Trebel'ovce, 

Sz. 929 (Nógrád m.) 
Terbete 967 (Pozsony m.) 
Terebes (Therebes, Terebus), vár és 

birtok, ma Tőketerebes (Trebišov, 
Sz.) 240, 759, 844 (Zemplén m.) 

terebesi alvárnagy l. János, Péter fia 
– várnagy 759 
Terebus l. Terebes 
Teremos (Magna Teremos) 520 (Nyitra m.) 
Terenne l. Terenye 
Terény (Teryen), ma Terany, Sz. 36, 

221 (Hont m.) 
– (Teryen, Terrien) 507 (Krassó m.) 
Terenye (Terenne), ma Homokterenye 

855 (Nógrád m.) 
Tergene l. Tergenye 
Tergenye (Tergene), ma Trhyňa, Sz. 

354 (Hont m.) 
Terkench 25 (Zala m.) 
természetben fizetés kizárása 21, 136, 

425, 540, 846, 890 
természetjog 262, 283, 288, 952 

terra S. Johannis Bapt. l. Szentivánföld 
– Scepsiensis l. Szepesség 
– Stephani l. Istvánfölde 
– Uzure l. Bosznia 
– Vzure l. Bosznia 
– Wzore l. Bosznia 
– Wzure l. Bosznia 
– Wzwre l. Bosznia 
Terrien l. Terény 
Tervisium l. Treviso 
Teryen l. Terény 
Tes l. Tés 
Tés (Tees), ma Magyartés 488 (Csong-

rád m.) 
– (Tes, Thes) 307, 378 (Veszprém m.) 
testvérré fogadás 547 
testvérületbe fogadás 628 
Teszér (Tezer), ma Hontianske Tesáre, 

Sz. 211–212 (Hont m.) 
Tét (Teeth), ma Nyírtét 238 (Szabolcs m.) 
Teuel l. Tevel 
Teuen l. Tevel 
Teuk l. Tők 
Teuteus l. Töttös 
Teutheus l. Töttös 
Teutonia l. Németország 
Teutus l. Töttös 
Tevel (Teuel, Teuen), ma Adász- és 

Nagytevel 177 (Veszprém m.) 
Tewthus l. Töttös 
Texa 563 (Vas m.) 
Teyed 585 (Krassó m.) 
– l. Tejfalu 
Tezer l. Teszér 
Thalamer, László fia, Muthna-i 421, 546 
Thamasfalua l. Tamásfalva 
Tharcha l. Tarcsa 
Tharjan l. Tarján 
Tharkan l. Tárkány 
Tharnok l. Tárnok 
Tharnouch l. Tarnó 
Thas l. Tas 
Thasnad l. Tasnád 
That 902 (Somogy m.) 
Thatey l. Táté 
Thekes l. Tekus 
Thekus l. Tekus 
Thelehd l. Telegd 
Thelomoy Péter 1014 
Themes l. Temes 
Thene fia István, halábori 686 
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Theneu l. Tényő 
Theodor l. Tivadar 
Therebes l. Terebes 
Therebesd 80 (Somogy m.) 
Thernetharka, árok 520 
Thes l. Tés 
Thetes l. Töttös 
Theuteus l. Töttös 
Thevteus l. Töttös 
Theyed l. Tejfalu 
Thicia l. Tisza 
Thiuis l. Tövis 
Tholchua l. Tolcsva 
Tholkefeu 889 (Somogy m.) 
Tholnawar l. Tolnavár 
Thoman 362 (Tolna m.) 
Thopla 488  
Thopolnicha l. Topolnicha 
Thorda l. Torda 
Thorna l. Torna 
Thornalia l. Tornalja 
Thornalya l. Tornalja 
Thorpa l. Tarpa 
Thoskeky 372 (Bihar m.) 
Thot l. Tótfalu 
Thoteur l. Tótőr 
Thotheur l. Tótőr 
Thouteur l. Tótőr 
Thurcz l. turóci konvent 
Thurek 947 (Hunyad m.) 
Thurocz l. turóci konvent 
Thurucz l. Turóc, turóci konvent 
Thusa (Alsowthusa, Thwsay) 665, 809 

(Abaúj m.) 
Thusyr l. Tuzsér 
Thwsay l. Thusa 
Thycia l. Tisza 
Thypson l. Tapsony 
Thyuan fia Fülöp, vasvári szolgabíró, 

kisfaludi 406 
Tiba (Tyba), ma Tibava, Sz. 150, 750, 

977 (Ung m.) 
– (Tyba) fia Lőrinc, Chygeth-i 158 
– (Tyba) fia Mihály 551 
Tibava l. Tiba 
Tibor, Péter fia, vásárdi 166 
– fia Kis Péter, bánkvatai 295 
– fia Miklós, Koromzou-i 855 
Tiburch 829 (Kolozs m.) 
Ticia l. Tisza 

tilalmazás (tiltakozás, ellentmondás) 3, 
11–13, 30, 35, 41, 64, 72, 85, 105, 
107, 112, 118, 128, 133, 153, 163, 
186, 189, 205–206, 208, 211–212, 
221–222, 236, 241, 246, 277, 282, 
289, 295, 295, 297, 308, 318, 321, 
326, 333–335, 348–349, 365–366, 
373–374, 376, 386, 390, 403, 420, 
428, 444, 466–467, 469–471, 473–
474, 476, 480, 495–496, 498, 505, 
510, 512, 542, 550, 557, 575, 579, 
582, 590, 603, 613, 631–633, 643–
644, 658, 671, 678, 686, 705–706, 
709, 713, 723, 727–728, 733, 739, 
746–747, 750, 754, 761–762, 768, 
770–771, 792, 811, 830, 836, 842, 
850, 854, 856, 867, 871, 882, 914, 
920–921, 923, 930–931, 933, 937, 
942–943, 946–947, 956, 960–962, 
967, 992, 995, 997, 1017, 1021–1022 

tilalmazólevél 10, 41, 113, 286, 295, 360, 
370, 902 

Tileagd l. Telegd 
Timár (Tymar) 770 (Szabolcs m.) 
Timişoara l. Temesvár 
Tiocu de Jos l. Tők 
– de Sus l. Tők 
Tioltiur l. Tótőr 
Tiream l. Pósánétereme 
Tirnauiensis l. Nagyszombat 
Tirnaviensis l. Nagyszombat 
Tirol (Tyrol) 93–94, 703 
tiroli gróf l. Albert; Frigyes, István fia; 

István, István fia 
Tisza (Ticia, Thicia, Thycia, Tycia, 

Tyza), folyó 7, 356, 370, 425, 475, 
553, 574, 878, 890 

Tiszaágtelek l. Ágtelek 
Tiszabercel l. Bercel 
Tiszabodrogköz (Tyzabodrugkuz, Tyza-

bodrugkwzy), districtus 470, 480 
Tiszabökény l. Bökény 
Tiszadada l. Dada 
Tiszadob l. Dob 
Tiszakerecseny l. Kerecseny 
Tiszaladány l. Ladány 
Tiszalök l. Lök 
Tiszanagyfalu l. Nagyfalu 
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Tiszarád l. Rád 
Tiszaszászfalu l. Szász 
titeli (Titul, Tytul; Sze.) káptalan 507, 

585, 676 (Bács m.) 
– prépost 676 
Titul 536  
– l. titeli káptalan 
Tiuis l. Tövis 
Tiuissesmesde l. Tövisesmezsgye 
Tivadar (Theodor) mester, fehérvári pré-

post, királyi alkancellár 360 
– (Teodor), kassai 376 
– (Theodor) fia István, genyétei 236 
– fia Péter, mérei 229 
– (Teodor) fiai: András és Miklós, 

trocsányi 863 
tized 139, 566, 719, 839, 891–892; l. még pápai 
tizedjog 840 
tizedmentesség 299, 566 
tizedszedő 139, 839 
Tofaya 882 (Arad m.) 
Tok fia György, iszkázi nemes jobbágy 25 
tokhal(ász) 428, 921 
Tolcha l. Tolcsva 
Tolchua l. Tolcsva 
Tolchuatou l. Tolcsva 

Tolcsva (Tholchua, Tolcha, Tolchua, 
Tolchuatou) 574, 670, 726, 878 
(Zemplén m.) 

Told 620 (Arad m.) 
Tollas János fia István, szentgyörgyi 

Apx.: 4, 13 
Tolmach l. Talmács 
Tolna l. Tolnavár 
Tolna megye 362, 503, 855, 875 
– megye hatósága 362  
tolnai comes l. Miklós, Miklós fia 
– szolgabíró l. Iván, János; Miklós, Fábián fia 
Tolnavár (Tholnawar), ma Tolna 362 

(Tolna m.) 
Tolsuk l. Tósok 
Toluoy l. Tolvaj 

Tolvaj (Toluoy) Apx.: 211 (Pozsony m.) 
– (Tholway dict.) László, Tolvaj Pál és 

Erzsébet apja, szenterzsébeti 852 
– (Tholway) Pál, Tolvaj László fia, 

szenterzsébeti 852 

tolvaj(lás) (lopás) 21, 49, 171, 180, 247, 
340, 366, 388, 446, 452, 518, 527, 
585, 614, 636, 646, 691, 775, 802, 
864, 980, 1000 

Tomb fia Miklós 165 
Tompa (dict.) Beke, mogyorósi 763 
–, András fia, Bayton-i 585 
Tonkháza l. Tonkvata 

Tonkvata (Tonkwatha), ma Tonkháza 
(Nový Život, Sz.) 295 (Pozsony m.) 

Tonkwatha l. Tonkvata 
toplicai (ma Topusko, Ho.) Boldogságos 

Szűz ciszterci monostor 469, 476, 608 
(Zágráb m.) 

– apát l. Guido, Szigfrid 
Topolchan l. Kistapolcsány 
Topol'čianky l. Kistapolcsány 
Topolnicha (Thopolnicha), folyó 6 
Topusko l. toplicai monostor 
Torda (Thorda), ma Turda, Ro. 164, 

333, 397, 557, 829 (Torda m.) 
– (Thorda) megye 871 
tordai főesperes l. Salamon 
Tordaegres l. Egres 
Tordas (Turdas) 62 (Fejér m.) 
– 229 (Somogy m.) 
Torhouisthe, domb 187 
Torkeu l. Tarkő 
Torma (dict.) András, János fia, 

Zlauotynch-i 592 
Torna, ma Turnianske Podhradie, Sz. 

572, 577 (Torna m.) 
– (Thorna) megye 572, 743, 848, 854, 864 
– megye hatósága 864  
– l. Apácavásárhely 
Tornagörgő l. Görgő 
Tornal'a l. Tornalja 
Tornalia l. Tornalja 

Tornalja (Thornalia, Thornalya, Tornalia, 
Tornalya), ma Tornal'a, Sz. 832, 848, 
854, 862, 864 (Gömör m.) 

Tornalya l. Tornalja 
Tornamelleke l. Tornamelléke 
Tornamelléke (Tornamelleke) 25 (Vesz-

prém m.) 
Tornapataka, patak 810 
Tornaszentandrás l. Szentandrás 
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Tornoch 229 (Somogy m.) 
Tornua l. Apácavásárhely 
Tornyosnémeti l. Középnémeti 
Torontál (Toruntal) megye 573 
– megye hatósága 573 
Torpa l. Tarpa 
Toruntal l. Torontál 
Torzttenik, patak 836 
Toscana (partes Tuscie) 383 
Tósok (Tolsuk) 177 (Veszprém m.) 
Tósokberénd l. Berénd 
Tot l. Tót 
Tót (Tot dict.) Gyure 388 
– (Sclavus) János 31 
– (Sclavus) János fia Denke 388 
– (Sclavus) Lőrinc mester, Kont Miklós 

nádor apja 166 
– (Touth dict.) Márton fia Mihály, bajkai 

6, 842 
– (Sclavus) Miklós 991 
– (Toth dict.) Miklós mester, Gergely fia, 

királyi lovag, Arland nb. 130 
– (Sclavus) Radoszló (Raduzlow), job-

bágy 512 
– (Sclavus) Péter fiai: Kosa és János 388 
Tótbaka (Tothbaka, Touthbaka), ma 

Baka (Devičany, Sz.) 221 (Hont m.) 
Tótfalu (Thot) 902, 936 (Somogy m.) 
Tótfő (Toutfeu) 576 (Zala m.) 
Toth l. Tót 
Tothbaka l. Tótbaka 
Tothsolmus l. Tótsolymos 
Toti l. Tóti 
Tóti (Toti, Toty) 531–532 (Bodrog m.) 
Totoiu l. Táté 
Tótőr (Thotheur, Thoteur, Thouteur), 

ma Tioltiur, Ro. 473, 830, 932 
(Doboka m.) 

Tótpróna l. Próna 
Tótselymes l. Tótsolymos 

Tótsolymos (Solmos, Solmus, Toth-
solmus, Touthsolyumus), ma Tót-
selymes (Šarišské Sokolovce, Sz.) 50, 
70, 443, 622, Apx.: 9 (Sáros m.) 

Tótsóvár l. Sóvár 
Toty l. Tóti 
Toutfeu l. Tótfő 
Touth l. Tót 

Touthbaka l. Tótbaka 
Touthsolyumus l. Tótsolymos 
Tők (Teuk), ma Alsó- és Felsőtők 

(Tiocu de Jos és de Sus, Ro.) 473 
(Doboka m.) 

Tőketerebes l. Terebes 
Tölgyes (Telgyes), ma Ipolytölgyes 267 

(Hont m.) 
Tölgyszék (Tulchigh, Tulchygh, Tul-

czuig), ma Töltszék (Tulčík, Sz.) 793 
(Sáros m.) 

Töltszék l. Tölgyszék 

Tömörd (Temered) 25 (Vas m.) 
Tördemic (Turdemicz), ma Balaton-

tördemic 25 (Zala m.) 
Töttös (Tuteus) 956 (Baranya m.) 
– (Thevteus), domb 230 
– (Teuteus, Teutus, Teutheus, Tewthus, 

Thetes, Theuteus, Tyteus, Tuteus, 
Tutheus, Twteus) mester, királyi 
ajtónállómester, László apja, blinjai 
39, 47, 72, 107, 237, 354, 390, 395, 
498, 531, 534, 536, 655, 660, 669, 
687, 811, 828, 835, 900, 927, 982, 
1008, 1021–1022, Apx.: 57–59 

Tövis (Tiuis, Twyssy) 772, 920 (Abaúj m.) 
– (Thiuis) Péter, Belch-i 229 
Tövisesmezsgye (Mezde, Tiuissesmesde, 

Tyuissesmezde), hn. 574, 878 
(Zemplén m.) 

trágyázott föld 155, 202, 357, 428–429, 
496, 921 

Trau, város, ma Trogir, Ho. 195, 254 
traui comes l. Franciscus de Georgio 
– püspök l. Miklós 
Trávnica l. Füss 
Trebel'ovce l. Terbeléd 
Trebišov l. Terebes 
Trencsén (Trinchin, Trynchin) megye 

146, 599 
trencséni főesperes l. Péter 
Trepk fia István, Bw-i 600 
Treutul (dict.) Miklós fiai: János, István 

és Ferenc 265 
Trevisana l. Treviso 
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Treviso (Tervisium, Trevisana), Olaszo. 
183, 272, 434  

Trhovište l. Vásárd 
Trhyňa l. Tergenye 
Trinchin l. Trencsén 
Tristianus, pesti főesperes, egri kanonok, 

egri püspöki kancellár 334–335, 376 
– fia Miklós, sági 467 
Trnava l. Nagyszombat 
Trnovo l. Tarnó 
Tročany l. Trocsány 
Trochan l. Trocsány 
Trocsány (Trochan), ma Tročany, Sz. 

863 (Sáros m.) 
Trogir l. Trau 
Trynchin l. Trencsén 

tudományvétel 1, 5, 36, 41, 46, 89, 96–
97, 100, 102, 109, 127, 135, 139, 177, 
181, 203, 209, 217, 228, 240, 246–
247, 267, 275, 282, 334–335, 347, 
350–351, 376, 405, 416, 419–420, 
428, 448, 469–470, 480, 495, 499, 
512, 575–576, 578–579, 596, 598, 
627, 644, 649, 658, 666, 734, 742, 
856, 945, 967, 970, 972, 977–978, 
980, 996, 999 

– (közgyűlésen) 64, 177, 339, 568 
– (közös) 25, 36, 47–49, 140, 177, 210, 

229, 312, 815 
tudományvevő oklevél 21, 36, 41, 139, 

177, 183, 286, 360, 370, 467, 690, 
692, 751, 810, 829, 856, 902, 967, 
992, 1021–1022 

Tuertco l. Tvrtko 
Tulchigh l. Tölgyszék 
Tulchygh l. Tölgyszék 
Tulčík l. Tölgyszék 
Tulczuig l. Tölgyszék 

Tuluk (dict.) Pál, bajvívó, abostyáni 491, 644 
tunella 139 
Tuneu l. Tényő 

Tunioch 141 (Valkó m.) 
Tuniw-i Szt. György-monostor és apátja 676 
Tuplafeu, folyó 579 
Turchech fia László 183, 434 
Turčiansky Michal l. Szentmihály 
Turda l. Torda 
Turdas l. Tordas 

Turdemicz l. Tördemic 
Turicz l. Turóc 
Turnianske Podhradie l. Torna 
Turnişor l. Kistorony 
Turóc (Thurucz, Turoch, Turuch) 783 

(Turóc m.) 
– (Thurucz), folyó 546 
– (Turuch, Turucz) megye 856, 1003 
Turócdivék l. Divék 
Turoch l. Turóc, turóci konvent 
turóci (Thurcz, Thurocz, Thurucz, 

Turoch, Turuch) Boldogságos Szűz 

Mária-monostor és konventje 43, 86, 
235, 242, 421, 493, 546, 554, 558, 
785, 856, 983 (Turóc m.) 

– perjel l. János 
– prépost l. Egyed 
Turócliget l. Gáj 
Turócszentmárton l. Szentmárton 
Turócszentmihály l. Szentmihály 
Turopolje l. Zágrábmező 
Turuch l. Turóc, turóci konvent 
Turun hegyi Boldogságos Szűz-egyház és 

pálos remetéi 357 
Tusyr l. Tuzsér 
Tuteus l. Töttös 
Tutheus l. Töttös 
Tuul (Twl) 58, 229, 733 (Somogy m.) 
Tuz l. Túz 
Túz (Tuz, Tvz dict.) János, Miklós fia, 

árokközi 110 
– (Tuz, Twz dict.) Pető (Peteu, Petew), 

János apja, pálóci 21, 340, 729 
Tuzsér (Thusyr, Tusyr) 181, 705 (Sza-

bolcs m.) 
Tvrtko (Tuertco), bosnyák bán 689 
Tvz l. Túz 
Twl l. Tuul 
Twteus l. Töttös 
Twyssy l. Pere 
Twyssy l. Tövis 
Tyak l. Ják 
Tyakteleke l. Jáktelke 
Tyba l. Tiba 
Tycia l. Tisza 
Tyhothinawaz 57  
Tykud l. Tyukod 
Tylo Zonthcesser, podolini esküdt polgár 780 
Tyma fia Jakab, Day-i 62 
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Tyma-i (dict.) János, pozsonyi esküdt 
polgár 278 

Tymar l. Timár 

Tynodi 385 (Baranya m.) 
Typson l. Tapsony 
Tyrna l. Nagyszombat 
Tyrnauia l. Nagyszombat 
Tyrnauyensis l. Nagyszombat 
Tyrol l. Tirol 
Tyteus l. Töttös 
Tytul l. titeli káptalan 

Tyuard fia János, méhkeréki jobbágy 790 
Tyuissesmezde l. Tövisesmezsgye 
Tyukod (Tykud) 236, 974 (Szatmár m.) 
Tyza l. Tisza 
Tyzabodrugkuz l. Tiszabodrogköz 
Tyzabodrugkwzy l. Tiszabodrogköz 
 
U 
U l. Magyarország 

Ubul mester, Lengyel László fia, szatmári 
vicecomes, hunyadi várnagy, kállói, 
semjéni 288, 313, 529, 521, 560, 894–
895, 951–952, 962 

udvar (hof) 168 
udvarnok 339 
udvarnokispán l. Péter, István fia 
Ugal (Vgal, Wgal) 292, 801, 903, 963 

(Somogy m.) 
Ugocsa (Hugacha, Hwgucha, Vgacha, 

Vgucha) megye 345, 678, 690–691, 
696, 728, 934 

– megye hatósága 691 
Ugod (Vgud) 25, 538, 547, 559, 629, 

846 (Veszprém m.) 
– (Vgwd, Wgud) fia László, Bolch-i 372 
Ugrin, országbíró, Miklós országbíró 

apja 64, 376, 505, 644 
–, Miklós fia, kéri 772, 920 
– fia László, al-országbíró 460 
– fia Miklós, ácsi 205 
– fia Pál, mihályi 42 
Ugróc (Vgrouch), ma Kis- és Nagy-

ugróc (Malé és Vel'ké Uherce, Sz.) 
685 (Bars m.) 

Ugulin (Hugolin, Vglin, Vgulin, Wglin, 
Wgulin, Wgulin), spalatoi érsek 56–

57, 59–60, 68–69, 78–80, 123–125, 
129–130, 155–156, 160, 172, 190–
192, 226–227, 237, 242–244, 255, 
285, 353–354, 413–415, 488, 490–
492, 503, 506, 521–522, 552, 624–
625, 630, 642, 664, 743–744, 779–
783, 814, 868, 872–875, 880, 916, 
938–941, 950, 1000–1001 

Uileacu Şimleului l. Újlak 
Újbánya (Kunisperg, Kynygesperg), 

város, ma Nová Baňa, Sz. Apx.: 52 
(Bars m.) 

Újegyház (Hortobag), szász szék 243 
(Szászföld) 

Újfalu (Wyfalu) 527 (Bodrog m.) 
– (Wyfolu), ma Borsaújfalu (Vultureni, 

Ro.) 297 (Doboka m.) 
– (Wyfalu) 381 (Győr m.) 
– (Wyfalu, Wyfalw) 573 (Keve m.) 
– (Wyfalu), ma Dunaújfalu (Nová Ves 

pri Dunaji, Sz.) 139 (Pozsony m.) 
– (Wyfalu) 371–372 között (Sáros m.) 
– (Vyfalu, Vyfolu, Wyfalu), ma Csen-

gerújfalu 345 (Szatmár m.) 
– (Vyfalu), ma Maroskövesd (Pietriş, 

Ro.) 397 (Torda m.) 
– (Wyfalw, Wyfolu) 743 (Torna m.) 
– (Vyfalu) 141 (Valkó m.) 
– (Wyfalu), ma Vámosújfalu 726 

(Zemplén m.) 
Újfalutelke (Wyfaluteleke) 644 (Komá-

rom m.) 
újhelyi (Vyhel; ma Sátoraljaújhely) Szt. 

Egyed-kolostor és pálos remetéi Apx.: 
44 (Zemplén m.) 

Újlak (Wylak) 78 (Hont m.) 
– (Wylak), ma Somlyóújlak (Uileacu 
Şimleului, Ro.) 341 (Kraszna m.) 

– (Wylak), ma Szamosújlak 71, 860 
(Szatmár m.) 

– (Vylak), ma Ilok, Ho. 348 (Valkó m.) 
Újlakerdő (Vylakerde, Vylakerdeie, 

Vylakerdey, Vylakerdeye, Wylak-
erde, Wylakerdeie, Wylakerdey, 
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Wylakerdi, Wilakerdy, Wylakh-
erdey), erdő 348, 735, 946 

Újőr (Wyeur) 355 (Zemplén m.) 
Újpetre l. Petre 
Újsopot l. Kövesdpataka 
Újszandec l. Szandec 
Újvár l. Abaújvár 
Újvásár (Vyuasar, Wyuasar) 174 (Po-

zsony m.) 
Ukk (Vk) 25 (Zala m.) 
Ulreich l. Ulrik 
Ulrik l. Cillei Ulrik 
–, pécsváradi apát 561 
– (Ulreich), pozsonyi cipész 232 
–, zágrábi konvent tagja 224–225 
– (Wlric), zalai konvent tagja 542 
–, György fia, pozsonyi kanonok, 

Tassaw-i 851 
Ung (Hung, Hungh, Vng, Vngh, Wng, 

Wngh) megye 150, 275, 656, 666, 
739, 742, 749–751, 758–762, 770, 
772, 821, 843, 920, 988, 996 

– megye hatósága 21, 528, 575, 590, 666, 
751, 758–761, 973, 970–972, 996 

ungi comes l. Miklós, Lack fia; Pál, Lack fia 
– (Vng, Wngh) főesperes l. Miklós 
– vicecomes l. György, Lőrinc fia 
Ungi (Vngh-i dict.) László, ungi 275, 

574, 656, 821 
Ungcsepely l. Csepely 
Ungern l. Magyarország 
Ungmogyorós l. Mogyorós 
Ungnyarád l. Nyarád 
Ungordas l. Valkaja 
Ungszenna l. Szenna 
Unguraş l. Bálványos 
Úny (Wnyw) 243 (Esztergom m.) 
Unyom (Bolkfoluaunyan), ma Balog-

unyom 547 (Vas m.) 
Ura (Wray) 236 (Szatmár m.) 
Urbeventanus l. orvietoi püspök 
urbs Apolitana l. Nápoly 
urbura 60 
úriszék 21, 446, 452, 753 
urna 139 
Urziceni l. Derzsvada 
Usa 318  
Usk, ma Usti nad Labem, Cseho. 412, 516 

Usti nad Labem l. Usk 

Úszor (Vzur, Wzur), ma Kvestoslavov, 
Sz. 556 (Pozsony m.) 

út 6, 46, 109, 153, 158, 182–183, 187, 
202, 205, 230, 240, 308, 334–337, 
376, 421, 428, 434, 484, 498, 520, 542, 
563–564, 574, 577, 579, 593, 609, 
629, 644, 657, 666, 719, 729, 767, 776, 
783, 793–794, 810, 836, 838, 844, 
856–857, 878, 898, 921, 931 

– (átkelés) engedélyezése 574, 593, 808, 
878, 898 

utca 205, 232, 234, 345, 515, 539, 629 
Uwalie, forrás 484 
ügyvédvallás 974 
ügyvédvalló levél 4, 6, 8, 14, 17, 21, 25–

26, 28–39, 41–42, 46, 48–49, 62, 64, 
66, 85–86, 90, 92, 110, 112, 114, 128, 
139, 153, 165–166, 177, 183, 197, 
206, 208, 210, 219–221, 228, 236, 
257, 262, 280, 286–287, 289, 292, 
294–295, 309, 311, 313–329, 331–
333, 339–341, 359–360, 363, 371, 
374, 376–377, 381, 384, 390, 394–
397, 398–400, 426–429, 434, 437, 
443, 465, 467–468, 474, 502, 505, 
508, 531, 534, 536–538, 556–557, 
560, 564, 574, 585, 599–600, 602, 
613–614, 629, 631, 641, 643–645, 
656, 660, 690, 694, 697, 701, 709, 711, 
718, 735, 749, 755, 760–761, 771–
772, 778, 801–802, 809, 815–819, 
821, 823–826, 830, 839–840, 842–
843, 848, 855–856, 878, 882, 885, 
890–892, 902, 921, 923, 925–927, 
974, 929–931, 936, 949, 951–952, 
955, 967, 982–984; l. még képviselő 

ügyvivő 220, 671 
Ürmény (Ilmeer, Ilmer), ma Mojmi-

rovce, Sz. 346, 633 (Nyitra m.) 
Üröm (Ewrym) Apx.: 210 (Pilis m.) 
üvegablak 1006 
 
V 
V l. Magyarország 
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Vaag l. Vág 

váci káptalan 63, 203, 267, 855, 929, 943 
(Nógrád m.) 

– őrkanonok l. Domokos 
– püspök (electus) l. Boleszló, János; 

Mihály, Tamás fia 
– püspökség 142 
Vadas (Wadaz) 428, 498, 921 (Fejér m.) 
Vaday 679 (Szatmár m.) 
Vadna 81, 118 (Borsod m.) 
Vág (Vaag, Vagh), folyó 166, 298 
Vagh l. Vág 
Vágköz (Wagkuz) 633  
Vágmagyarád l. Magyarád 
Vágvecse l. Vecse 
Vágvörösvár l. Bény 
Vaja (Vaya, Voya, Waya, Woya) 68–69 

(Krassó m.) 
– (Voya, Waya, Woya) 587a, 791, 819, 

974 (Szabolcs m.) 
Vajasvata l. Bánkvata 
Vajda (Voyuoda, Wayuoda) 348, 735 

(Valkó m.) 
Vajkóc (Waykoch), ma Kapušianske 

Vajkovce, Sz. 207 (Ung m.) 
Vajna l. Vajnatina 

Vajnatina (Vaynatinatiba, Voynatinatiba, 
Voynatinatyba, Woynatinatyba), 
ma Vajna (Vojnatina, Sz.) 150, 206, 
613, 827 (Ung m.) 

Vajnory l. Prácson, Szőlős 
Vajszló (Vayzlo) 913 (Baranya m.) 
vakság 57, 847 
Valaská Belá l. Béla 
Valchid l. Váldhid 
Valcrach l. Bokrács 
Váldhid (Waldhyd), ma Valchid, Ro. 5 

(Szászföld) 
Valea lui Mihai l. Nagymihály 
– Pomilor l. Mocsolya 
– Seacă l. Szárazpatak 
Văleni l. Valkó 
Vălenii Lăpuşului l. Dánpataka 
Valkaja (Walkow), ma Ungordas 

(Vovkove, Ukr.) 656 (Ung m.) 
Valkó (Walko, Wlkow), ma Magyar-

valkó (Văleni, Ro.) 333, 557 (Kolozs m.) 

– (Valkou, Valkov, Volkou, Volkow, 

Walko, Wolkou, Wolkow) megye 183, 
348, 434, 459, 465–466, 583 

– megye hatósága 459, 465, 787 
valkói comes l. macsói bán 
Valkóc (Valkoch), ma Kisvalkóc (Závada, 

Sz.) 896 (Bars m.) 
Valkoch l. Valkóc 
Valkou l. Valkó 
Valkouar l. Valkóvár 
Valkov l. Valkó 

Valkóvár (Valkouar, Walkowar, Walko-
uar), ma Vukovar, Ho. 348, 459, 
465–466 (Valkó m.) 

vallis S. Anthonii l. szentantalvölgyi karthauzi 
testvérek 

– Vesprimiensis l. veszprémvölgyi kolostor 
– Wesprimiensis l. veszprémvölgyi kolostor 
Valter (Walter) fia János, lőcsei polgár 

189, 208 
Valuengius l. Wluengus 
Vály (Wal), ma Alsó- és Felsővály 

(Nižné és Vyšné Valice, Sz.) 220 
(Gömör m.) 

vám 114, 139, 155, 161, 197, 293, 296, 
305, 345, 356, 381, 389, 397, 494, 502, 
555, 579, 644, 743, 783, 794, 989 

– áthelyezése 386 
– bérbeadása 114 
– elfoglalása 114, 386 
vámhely 139, 526, 555, 793–794 
vámmentesség 305, 555, 876 
vámszabályzat 783 
vámszedés (jogtalan) 139, 954 
– tilalma 296 
vámszedő 1, 18, 296, 305, 794 
Vámospércs l. Pércs 
Vámosújfalu l. Újfalu 
vár 388, 502, 527, 855; l. még Abaújvár, 

Aversa, Bálványos, Bars, Bátorkő, 
Bazin, Becs, Berstyanóc, Buda, 
Csicsó, Déva, Diósgyőr, Görgény, 
Haram, Hont, Hrussó, Hunyad, 
Jeszenő, Kljucs, Kórógy, Krassófő, 
Léta, Lubló, Makovica, Mentő, Munkács, 
Nádasd, Nevicke, Óbuda, Orbolc, 
Óvár, Pozsony, Pölöske, Sáros, Sárvár, 



 
704 

 

Somlyó, Szabolcs, Szakalya, Szanda, 
Szarvkő, Szentmihálykő, Szklabinya, 
Szomszédvár, Terebes, Veszprém, 
Világosvár, Visegrád, Vöröskő 

– adásvétele 344 
– adománya 155, 334–335, 344, 376, 855 
– át/visszaadása 130, 155, 353 
– cseréje 621, 855 
– helye 153, 183, 434, 343, 356 
– visszaszerzése 397 
– zálogosítása 344 
– l. még várjobbágy, várnagy, várnép 
Varada l. Várda 

Várad (Warad, Varadinum, Wara-
dinum), város, ma Nagyvárad 
(Oradea, Ro.) 623, 873, 868, Apx.: 
148 (Bihar m.) 

váradi Boldogságos Szűz-kápolna 260  
– egyházmegye (püspökség) 623, 884, 

Apx.: 155–156 
– éneklőkanonok l. István 
– főesperes l. István  
– káptalan 48, 67, 135, 144, 210, 236, 

260, 313, 341, 345, 347, 349, 358, 
372, 393, 502, 515, 562, 643, 663, 
668, 690, 701, 709, 717, 740–741, 
790–791, 819, 890, 930, 954, 989; 
Apx.: 153–154 

– konvent l. pécsváradi konvent 
– olvasókanonok l. Benedek 
– őrkanonok l. Márton 
– őrkanonokság üresedésben 663, 740, 790 
– prépost l. Fülöp 
– püspök l. Demeter 
– Szt. András-oltár 741 
– Szt. Anna-kolostor és klarissza apácái 

260, 868, 873, Apx.: 148 
– Szt. Kozma és Damján-oltár 347 
– Velenceiek utcája (vykus de Venecia) 873 
váradelőhegyi (ma Nagyvárad része) Szt. 

István első vértanú-monostor kon-

ventje 533 (Bihar m.) 
– prépost l. János 
Varadinum l. Várad 
– Petri l. péterváradi monostor 

Váradja (Waradia), ma Oarda, Ro. 266, 
610, 788 (Fehér m.) 

Váralja (Warallya) 397 (Torda m.) 
Varalya l. Bakonya 
Varang 995 (Somogy m.)  
varasdi (Warosd) comes l. Kont Miklós 
Varbóc (Varboch, Worbolch) 410, 848 

(Torna m.) 
Varboch l. Varbóc 
Várboksán l. Kövesd 
Varda fia György, váti 563, 639 
– l. Várda 

Várda (Kysuarada, Varada, Varda, 
Warada), ma Kisvárda 127, 181, 
475, 711–712, 955 (Szabolcs m.) 

Varhegealiabodosofolua l. Várhegyealja 

Várhegyealja (Varhegealiabodosofolua) 
916 (Sáros m.) 

Vari l. Vári 
Vári (Vary), ma Vari, Ukr. 686, 857 

(Bereg m.) 
Variw l. Varjú 
Varjas (Warias, Waryas) 177 (Vesz-

prém m.) 
várjobbágy 519, 631–632, 706, 716, 723, 

842, Apx.: 124 
Varjú (Waryu) Benedek, csallóközi 

officialis 295 
– (Variw, Varyw, Waryw dict.) Benedek 

fiai: András és Miklós, megyeri 891–892 
Várkesző l. Kesző 
Várkony (Warkun), ma Zengővárkony 

256, 561 (Baranya m.) 
– (Varkun, Warkon, Warkun), ma 

Vrakúň, Sz. 62, 217, 336, 350, 396, 
427, 556 (Pozsony m.) 

Varkun l. Várkony 
várnagy 23, 296, 305, 334–335, 376, 

441, 446, 452, 458, 771, 794; l. még 
bálványosi, csicsói, görgényi, harami, 
hunyadi, kevei, lévai, lublói, nevickei, 
óvári, Péter, pozsonyi, sárosi, sárvári, 
szandai, szentmihálykői, szepesi, terebesi, 
veszprémi, világosvári, visegrádi 

várnép 46, 166, 587a, 706, 739, 762, 1011 
város 200, 388, 441, 446, 452, 458, 527, 

555, 581, 661, 919; l. még Arad, 
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Aversa, Avignon, Bakabánya, Bártfa, 
Beszterce, Besztercebánya, Bovino, 
Brassó, Buda, Csütörtökhely, Eperjes, 
Fáró, Fehérvár, Gölnicbánya, Gréc, 
Kőrös, Leibic, Lőcse, Mezősomlyó, 
Nagyszombat, Nyitra, Óbuda, Padova, 
Patak, Pécs, Podolin, Pozsony, 
Raguza, Sáros, Selmecbánya, Sopron, 
Szeben, Szenc, szepesi, Trau, Újbánya, 
Várad, Vasvár, Veszprém, Visegrád, 
Zára, Zólyom 

Városlőd l. lövöldi monostor 
Varsány (Vassan), ma Kis- és Nagyvar-

sány 429 (Szatmár m.) 
Varsolc (Benseteluke, Vossolch, Wor-

solch, Wossolch), ma Vârşolţ, Ro. 
533, 847 (Kraszna m.) 

Vârşolţ l. Varsolc 
Vary l. Vári 
Varyw l. Varjú 
Vas (Wos dict.) Miklós, megyeri 706 
– (Wos dict.) Miklós fiai: István és Pál, 

szentegyedi 602, 829 
Vasad (Vosad), ma Érvasad (Văşad, 

Ro.) 678 (Bihar m.) 
Văşad l. Vasad 
vásár 21, 36, 96, 102, 109, 158, 293, 

454, 512, 555, 682, 781; l. még áru-
megállító jog 

– (sokadalom) engedélye (adománya) 454, 
523, 552, 682, 781, 845, 874, 990 

vásáron kikiáltás (kihirdetés) 64, 158, 
221, 376, 418, 467, 496, 505, 738 

Vasard l. Vásárd 
Vásárd (Vasard), ma Trhovište, Sz. 

298, 537, 659 (Nyitra m.) 
Vasarhel l. Apácavásárhely 
Vásári Miklós l. Miklós esztergomi érsek, 

vásári 
Vásárosnagyút (Vasarusnogut), út 542 
Vasarusnogut l. Vásárosnagyút 
Vasasszentegyed l. Szentegyed 
Vasmegyer l. Megyer 
Vassan l. Varsány 

Vasvár (Castrumferreum), város 16–
17, 406, 509, 850, 886 (Vas m.) 

– megye 8, 25, 59, 152, 406, 438, 496, 
509, 629, 850, 992, 1019 

– megye hatósága 16–17, 406, 438, 547, 
850, 867  

vasvári comes l. Kont Miklós 
– dékán l. Bertalan 
– éneklőkanonok l. Mihály 
– főesperesség 886  
– őrkanonok l. Márton 
– perjel l. Balázs 
– prépost l. István, Csenik fia 
– szolgabíró l. Fülöp, Thyuan fia 
– Szt. Kereszt-monostor és domonkos 

konventje 509, 548, 886  
– Szt. Mihály arkangyal-egyház és 

káptalanja 8–9, 17, 19–20, 26, 28, 35, 
53, 74, 88, 91, 110, 113, 152, 186, 
188, 202, 223, 228, 246, 289, 325, 
351, 384, 422, 467–468, 496, 508–
509, 538, 547–548, 559, 563, 576, 
603, 627, 629, 631, 639, 683, 764, 
810, 823, 846, 850, 866, 886, 912, 
944, 953, 978, 984, 992 

– vicecomes l. Ravasz János 
Vasvári (Wosuar, Woswar), ma Batiz-

vasvári (Botiz-Oşvarău, Ro.) 587a, 
706 (Szatmár m.) 

Vat (Wath), ma Külsővat 177 (Vesz-
prém m.) 

Vát (Ouath, Owalt, Owalth, Walth) 
113, 559, 563, 639 (Vas m.) 

Vata (Belwatha, Kyswatha, Eliaswota, 
Elyasvata, Wata, Watha), ma 
Bélvata (Vojtechovce) és Illésháza 
(Eliášovce), Sz. 62, 174, 295, 885 
(Pozsony m.) 

Vaya l. Vaja 
Vaynatinatiba l. Vajnatina 
Vayzlo l. Vajszló 
Vcurbefya fia Tamás 527 
Vduina, districtus 357 
Veča l. Vecse 
Vechche l. Vecse 
Veche l. Vecse 
Vechea l. Budatelke 
Vechefeu l. Vecse 
Vechefeu l. Vecsefő 
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Vechepataka l. Vecse 

Vecse (Vechche), ma Vágvecse (Veča, 
Sz.) 298 (Nyitra m.) 

– (Veche), ma Somlóvecse 177 (Vesz-
prém m.) 

– (Veche, Vechepataka, Vechefeu), 
patak 579 

– (Veche, Weche dict.) Miklós, László és 
János apja, putnoki 314–315, 540, 
645, 724, 816 

Vécse (Veyche, Weyche), ma Hernád-
vécse 360 (Abaúj m.) 

Vecsefő (Kysuechefeu, Vechefeu), fo-
lyó 579 

vég (pecia) 1, 18 
Vegla (Wegla), ma Krk, Ho. 756, 1008 
veglai comes l. Bertalan, István, János 
végrendelet (végrendelkezés) 35, 63–64, 

164, 224–225, 371–372 között, 502, 
505, 508, 1023 

Velence (Veneciis), ma Venezia, Olaszo. 
148, 169, 224–225, 245, 270–272, 
281, 361, 461–462, 504, 535, 580, 
604, 689, 812, 841 

velencei dózse l. Laurencius Celsi 
– kancellár l. Benintendi 
– kapitány 580 
– nuncius 154, 169, 169, 504, 595 
– tanács 154, 169, 462, 535 
velenceiek 57, 216, 245, 248, 251, 841 
Velika 72 (Kőrös m.) 
– Bijhany l. Bégány 
– Dobrony l. Dobrony 
Veliki Gaj l. Gáj 
– Hejivci l. Gejőc 
Velikij Rakovec l. Rákóc 
Vel'ká Ida l. Ida 
Vel'ké Blahovo l. Abony 
– Kapušany l. Kapos 
– Ozorovce l. Azar 
– Raškovce l. Ráska 
– Revištia l. Rőcse 
– Suchá l. Szuha 
– Trakany l. Tárkány 
– Uherce l. Ugróc 
Velký Horeš l. Géres 
– Šariš l. Sáros 
Velskolch l. Veskóc 

Vencel (Wencezlaus), IV., cseh király, 
brandenburgi őrgróf, IV. Károly római 
császár fia 93–94, 737 

– (Wencezlaus), Pál fia, pétermezei 
Apx.: 23 

Venchezlaus l. Vincló 
Vend Őrgrófság (marchia Slauice, Win-

dischen March) 93–94 
Venecia l. váradi 
Veneciis l. Velence 
Venezia l. Velence 
Veniz l. Vönöck 
Vép (Nogueep) 563 (Vas m.) 
vérdíj 781, 809 
Vereb (Kysuereb), ma Mátraverebély 

855 (Nógrád m.) 
Verebes (Werebes dict.) Miklós 49 
Vereknye (Verkene, Verkenye), ma 

Vrakúňa, Sz. 587, 885 (Pozsony m.) 
verés l. famulus, jobbágy, nemes 
Vereskő, kő 484 
Vereuche l. Verőce 
Verkene l. Vereknye 
Verkenye l. Vereknye 
Verőce (Vereuche, Werewche) megye 450 
Verseg l. Versegd 

Versegd (Versend, Wersegd), ma Verseg 
62, 736 (Pest m.) 

Versend l. Versegd 

Vertus 273  
Veruelgh l. Vérvölgy 
Verus l. Vörös 
Verveghiu l. Vérvölgy 
Vérvölgy (Veruelgh), ma Verveghiu, 

Ro. 349 (Közép-Szolnok m.) 
Veskóc (Velskolch, Wechkouch, Welskolch, 

Weskolch), ma Veškovce, Sz. 729, 
763, 800, 844 (Ung m.) 

Veškovce l. Veskóc 
Vesprim l. Veszprém 
Vesseus l. Vesszős 

Veszprém (Vesprim, Wesprim, Wespri-
mium), város és vár 25, 374, 902 
(Veszprém m.) 

– (Vesprim, Wesprim, Wessprim) megye 
25, 35, 175, 177, 291–293, 307–308, 
379, 381, 384, 506, 926, 976 

– megye hatósága 293, 374, 519, 723 
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veszprémi comes l. János, Miklós nádor fia 
– dékán l. János 
– egyházmegye (püspökség) 120, 153, 

440, 451, 478–479, 506, 525, 566, 
571, 640, 720, 771, 888, Apx.: 97–98 

– éneklőkanonok l. Lodomér 
– káptalan 14, 35, 153, 177, 196, 205, 

219, 250, 374, 378–379, 384, 428, 
439, 506, 511, 539, 589, 631, 801, 
831, 891–892, 902–904, 921, 976, 
995, Apx: 10 

– kolostor l. veszprémvölgyi kolostor 
– őrkanonok l. János 
– prépost l. János 
– püspök (electus) 25; l. még János, László 
– szolgabíró l. Péter 
– Szt. Margit szűz és vértanú-egyház 959 
– várnagy l. István 
veszprémvölgyi (vallis Vesprimiensis ~ 

Wesprimiensis, veszprémi) Boldogságos 

Szűz Mária-kolostor, konventje és apá-

cái 296, 428, 498, 921, Apx.: 106, 112 
– apátnő l. Viola 
Veszprémfajsz l. Fajsz 
Vesszős (Vesseus, Vezzeus, Vezzos, 

Weszeus, Wezzeus, Wezzews) mester, 
királyi lovag, saskői várnagy, Vesszős 
János, Vesszős Miklós és Tamás apja, 
becsei, zselizi 36, 47, 221, 237, 354, 
280, 390, 498, 531, 694, 914, Apx.: 
57–59  

– (Vezzeus dict.) János mester, Vesszős 
fia, királyi lovag, zselizi, Chobon-i 
36, 47, 221, 237, 280, 354, 390, 428, 
498, 531, 694, 914, 921, Apx.: 57–59 

– (Vesseus, Wezzeus) Miklós, Vesszős 
fia, zselizi 47, 221, 237, 280, 354, 
531, 694, 914, Apx.: 57–59 

vesztegetés 595 
Veterná Poruba l. Poruba 
Vetes l. Vetés 

Vetés (Vetes, Vethes, Wethes, Vetis, 
Vetys), ma Vetiş, Ro. 345 (Szatmár m.) 

vetés 338, 470, 480, 644, 922, 1021–1022 
Vethes l. Vetés 
Vethhomoka, hegy 574, 878 

Vetis l. Vetés 
Vetiş l. Vetés 
Vetys l. Vetés 
Veyche l. Vécse 
Veyk (Weyk) 426, 536 (Baranya m.) 
Vezekény (Wezeken), ma Garamvezekény 

(Vozokany nad Hronom, Sz.) 241 
(Bars m.) 

Vezzeus l. Vesszős 
Vezzos l. Vesszős 
Vezseny (Wesen) 488, 523 (Szolnok m.) 
Vgacha l. Ugocsa 
Vgachaordo l. Ardó 
Vgachazaaz l. Szász 
Vgal l. Ugal 
Vglin l. Ugulin 
Vgrouch l. Ugróc 
Vgucha l. Ugocsa 
Vgud l. Ugod 
Vgulin l. Ugulin 
Vgwd l. Ugod 
vicecomes l. baranyai, beregi, bodrogi, 

borsodi, dobokai, gömöri, győri, 
kevei, kőrösi, krassói, liptói, pozsonyi, 
sárosi, soproni, szabolcsi, szatmári, 
ungi, vasvári, zempléni; l. még megye 
hatósága 

Vichateleke 912 (Sopron m.) 
Vid (Vyld, Wyld) 125, 77 (Veszprém m.) 
–, szkalkai apátság papja 564 
–, Endre fia, zágrábmezői nemes várjob-

bágy 160 
– (Vyd), Roland fia, ráskai 758 
– fia Jakab 369 
Vida fia Illés, koltai 223 
– (Wyda) fia Simon 166 
– (Wyda) fiai, turóci nemes jobbágyfiúk 856 
Vidahor l. Vydahor 
Vigánt (Wygant), ma Vigántpetend 25 

(Zala m.) 
Vigántpetend l. Vigánt 
Viişoara l. Pacal 
vikárius l. 287–289, 435; l. még egri 

püspöki, erdélyi püspöki, esztergomi 
érseki, pálos, pápai, szlavón 

Világosvár (Wilaguswar), vár, ma Şiria, 
Ro. 126 (Zaránd m.) 

világosvári várnagy l. András, Dénes fia 
villa Borcz l. Borcfalu 
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– Brugensis l. Bruges 
– Eclini l. Ecel 
– Epponis l. Kistorony 
– S. Crucis l. Szentkereszt 
– S. Ladislai regis l. Szentlászló 
Villány (Wylliam, Wyllio) 388 (Baranya m.) 
Vilmos (Guillelmus), kardinális diakónus 514 
–, pannonhalmi apát 381 
–, pécsi püspök, királyi kápolnaispán és 

titkos kancellár 13, 31, 37, 39, 49, 56–
57, 59–60, 68–69, 80, 86, 90, 92, 108, 
113–114, 118, 123–125, 129–130, 
143, 155–156, 160, 162, 172, 183, 
190–192, 197, 221, 226–227, 237, 
242–244, 255, 280, 285–286, 316, 
327, 331, 346, 353–354, 363, 382, 
387, 394, 398–400, 408–409, 413–
415, 428–429, 434, 443–444, 449, 
465, 471, 475, 486, 488, 490–492, 
503, 506, 508, 514, 521–522, 552, 
563, 599, 605–606, 624–625, 630, 
641–642, 648, 675, 694, 743–744, 
778–783, 814, 842, 868, 872–875, 
877, 880, 884, 891–892, 910, 916, 
921, 938–941, 950, 983–984, 986, 
992, 1000–1001 

– mester, váradi kanonok 236 
–, vitányi várnagy 644 
Vince, kapusi alesperes, plébános, pap 

970–972, 988, 996 
–, János fia, nagyfalvi 370, 495 
–, Miklós fia, brogyáni 778 
– (Vynce), Miklós fia, királyi ifjú, 

perényi 713, 779 
Vincló (Venchezlaus, Wenchezlaus), Pál 

fia, dobói 56 
Vinodol, Ho. 756, 1008 
vinodoli comes l. István, János 
Viola, veszprémvölgyi apátnő 296, 428, 921 
Virágosberek (Viragus berek, Viragus 

Berk, Vyragusberk, Wiragusberk, 
Wyragusberk), ma Floreşti, Ro. 560 
(Belső-Szolnok m.) 

Viragus berek l. Virágosberek 
Viragus Berk l. Virágosberek 
Visegrad l. Visegrád 

Visegrád (Visegrad, Vissegrad, Vyse-
grad, Vyssegrad, Wisegrad, Wissa-
grad, Wissegrad, Wyssegrad, Wyse-
grad), vár és város 1–2, 11–14, 21, 
29–39, 47, 49, 61–64, 66, 70–71, 76, 
83, 85–86, 88–89, 90–92, 95–98, 102, 
106, 108–110, 112, 114, 118, 127–
128, 135, 139, 144, 146, 150, 157–
158, 164, 166, 183, 188, 197–198, 
203–204, 208, 210, 217, 219–221, 
228, 236, 240, 246, 273, 275, 280, 
294–295, 305, 309–331, 339–342, 
344, 346, 348–349, 355–356, 360, 
375–378, 381, 390–391, 394, 396–
400, 404–405, 408–411, 416, 419, 
425–429, 433–434, 436–437, 441–
444, 446–447, 449, 452–458, 460, 
467–468, 471–472, 475, 486, 493, 
496, 499, 501–502, 505, 508–510, 
523, 526, 533, 537, 555–556, 567–
568, 572, 575–576, 611, 613, 631–
633, 641, 643–644, 649–652, 677, 
683, 685, 734–735, 767, 796, 815–
819, 821–828, 842–843, 845, 847, 
852, 855–856, 861, 863, 877–878, 
882, 891–892, 912, 921, 926–929, 
943, 945, 955, 959, 967–979, 980, 
982–987, 992, 999, 1002–1003, 
1015–1016 között, 1023 (Pilis m.) 

visegrádi várnagy l. István; Miklós, 
Domokos fia 

Visk (Wysk), ma Ipolyvisk (Vyškovce 
nad Ipl'om, Sz.) 914 (Hont m.) 

Visnyó (Vissnow), ma Nagyvisnyó 518 
(Borsod m.) 

Visol l. Vizsoly 
Visonta (Wysunta) 591 (Heves m.) 
Vissegrad l. Visegrád 
Vissnow l. Visnyó 
Viszló (Vizlou, Wyzlo, Wyzlou), ma 

Somogyviszló 158, 889 (Somogy m.) 
– (Vizlo, Vizlow, Vyzlow, Wizlow) fiai: 

Salamon és Dávid 403 
Vitány (Wytan), vár 644 (Komárom m.) 
vitányi várnagy l. Vilmos 
Vít'az l. Vitéz 
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Vite de Resti, raguzai polgár 769 
Vitez l. Vitéz 

Vitéz (Vitez, Vitezy, Vytezy, Vythez, 
Witez, Wytez), ma Kis- és Nagyvitéz 
(Ovčie és Vít'az, Sz.) 322–323, 641, 
813, 825–826 (Sáros m.) 

– (Vitez dict.) István, sirokai jobbágy 820 
Vitezy l. Vitéz 
Vitka (Vytka, Wythka) 330, 749 

(Szatmár m.) 
Vizlo l. Viszló 
Vizlou l. Viszló 
Vizlow l. Viszló 
Vizoka (Vizoko, Vyzoko) 469, 476 

(Zágráb m.) 
Vizoko l. Vizoka 
Vizsoly (Visol, Vysl, Vysol) 793–795 

(Abaúj m.) 
vizsolyi comitatus 360 
Vk l. Ukk 
Vkuralthou (dict.) András 527 
Vlbeu l. Ölbő 
Vlbew l. Ölbő  
Vlky l. Bánvők 

Vng l. ungi főesperes 
Voćin l. Atyina 
Vojnatina l. Vajnatina 
Vojtechovce l. Vata 
Vol'a l. Volya 
Volcrach l. Bokrács 
Volkou l. Valkó 
Volkow l. Valkó 

volterrai (Olaszo.) püspök l. Péter 
Volya (Wolyun), ma Laborcfalva (Vol'a, 

Sz.) 109 (Zemplén m.) 
Vosad l. Vasad 
Vossolch l. Varsolc 
Vovkove l. Valkaja 
Voya l. Vaja 
Voynatinatiba l. Vajnatina 
Voynatinatyba l. Vajnatina 
Voyuoda l. Vajda 
Vozokany nad Hronom l. Vezekény 
Vők l. Bánvők 
Völgyes l. Dolina 
Vönöck (Veniz, Wenezk) 25, 177 (Vas m.) 
Vörös (Rufus) Ábrahám comes, Menolth 

fia, János apja, cseklészi 166  
– (Rufus) István 316 
– (Rufus) István, baksai 341 

– (Rufus) Jakab 325 
– (Rufus) Jakab, Sykat-i 729 
– (Ruffus) János 645 
– (Rufus) János 829 
– (Rufus) János, Miklós fia, László és Ja-

kab apja, Benchench-i 108, 162–163 
– (Rufus) János, Ganta-i nemes jobbágy 177 
– (Verus dict.) Jenslin, Zudlech-i 311 
– (Rufus) Lack (Lachk) fia Lack, erdő-

telki 591 
– (Rufus) László 911 
– (Rufus) László fia János, viszlói 158 
– (Rufus) László fiai: Pál és Jakab, 

bezerédi 219 
– (Rufus) Mihály mester, alnádor, bics-

kei 64, 986 
– (Ruphus) Miklós 377 
– (Rufus) Miklós, badalói officialis 247, 

686, 701, 709 
– (Rufus) Miklós, búcsúi officialis 247 
– (Rufus) Miklós, kecseti 236 
– (Weres) fia Miklós, terbelédi 929 
– (Rufus) Miklós, Salamon fia 289 
– (Rufus) Pál, csebi 499 
– (Rufus) Péter fia László, Kathl-i 25 
– (Rufus) Tamás 313 
– (Rufus) Tamás, fehérvári hospes 193 
– (Rufus) Tamás, nádori notarius 208 
– (Rufus) Tamás mester fiai: László, 

István és Péter, vecsei 298 
Vörösberény l. Szárberény 
Vöröskő (Wereskw), vár, ma Çerveny 

Kameň, Sz. 344 (Pozsony m.) 
Vrakúň l. Várkony 
Vrakúňa l. Vereknye 
Vrana l. vránai perjel 

vránai (Aurana; ma Vrana, Ho.) perjel l. 
Baudonus Cornuti 

Vras 25 (Zala m.) 
Vrath fia György 322–323 
Vratizlouia l. Wrocław 
Vrbnica l. Füzesér 
Vrbouch l. Orbolc 
Vrbovec l. Orbolc 
Vros, Simon fia, bori 632 
Vrs l. Örs 
Vrus l. Oros 
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Vrusy l. Oroszi 
Vruzapati l. Oroszapáti 
Vruzka l. Oroszka 
Vruzy l. Oroszi 
Vsdula l. Ozsdola 
Vsobor 629  
Vstanch (Wstanch) 644 (Komárom m.) 
Vste 165 (Nyitra m.) 
Vsteluk 420 (Arad m.) 
Vsychpataka l. Husychpataka 
Vtalou fia Kopoch (dict.) Mihály 527 
Vtas 912  
Vthus 177 (Veszprém m.) 
Vtolen, Lukács fia, Sumchicha-i 609 
Vtteuen l. Vtuen 
Vtuen (Vtteuen), út 563 
Vubinus fia Jaksa, zágrábmezői nemes 

várjobbágy 160 
Vuk (Wolf) comes, Tvrtko bosnyák bán 

fivére 689 
Vukovar l. Valkóvár 
Vultureni l. Újfalu 
Vya (Wya) nemzetség 183, 434 
Vybar, famulus 512 
Vyd l. Vid 
Vydahor (Vidahor) 51 (Valkó m.) 
–, folyó 183, 434 
Vydrany l. Hodos 
Vyfalu l. Újfalu 
Vyfolu l. Újfalu 
Vyhel l. újhelyi kolostor 
Vykerez l. Kerész 
Vylak l. Újlak 
Vylakerde l. Újlakerdő 
Vylakerdeie l. Újlakerdő 
Vylakerdey l. Újlakerdő 
Vylakerdeye l. Újlakerdő 
Vyld l. Vid 
Vynce l. Vince 
Vyragusberk l. Virágosberek 
Vysko 229 (Somogy m.) 
Vyškovce nad Ipl'om l. Visk 
Vysl l. Vizsoly 
Vyšné Nemecké l. Németi 
– Valice l. Vály 
Vysol l. Vizsoly 
Vysegrad l. Visegrád 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vytezy l. Vitéz 
Vythez l. Vitéz 
Vytka l. Vitka 

Vyuasar l. Újvásár 
Vyvar l. Abaújvár 
Vywar l. Abaújvár 
Vyzlow l. Viszló 
Vyznye 229 (Somogy m.) 
Vyzoko l. Vizoka 
Vz fia László 459, 466 
Vza fia Imre, tolcsvai, újfalvi 283, 670, 726 
Vzur l. Úszor 
Vzura l. Bosznia 
 
W 
W l. Magyarország 
Wadaz l. Vadas 
Wagkuz l. Vágköz 
Wal l. Vály 
Waldhyd l. Váldhid 

Walen fia Razlou 1013 
Walko l. Valkó 
Walkouar l. Valkóvár 
Walkow l. Valkaja 
Walkowar l. Valkóvár 
Walter l. Valter 
Walth l. Vát 
Walus 158 (Somogy m.) 
Wanchok (Wanchuk), Jakab és László 

apja, tegenyei 729, 763 
Wanchuk l. Wanchok 
Wapniczka, hegy 484 
Warad (Warada) 203, 267  
– l. Várad 
Warada l. Várda, Warad 
Waradia l. Váradja 
Waradinum l. Várad 
Warallya l. Váralja 
Warangh 959 (Somogy m.) 
Warias l. Varjas 
Warkon l. Várkony 
Warkun l. Várkony 
warmiai (Warmiensis; Lo.) püspök 720 
Warmiensis l. warmiai püspök 
Warosd l. varasdi comes 
Waryad 527 (Bodrog m.) 
Waryas l. Varjas 
Waryu l. Varjú 
Waryw l. Varjú 
Wasarhel l. Apácavásárhely 
Wata l. Vata 
Wath l. Vat 
Watha l. Vata 
Waya l. Vaja 
Waykoch l. Vajkóc 
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Wayuoda l. Vajda 

Wdol (Wdwl) 237 (Bars m.) 
Wdwl l. Wdol 
Weche l. Vecse 
Wechkouch l. Veskóc 
Wedriczer gazzen l. pozsonyi Wödric utca 
Wegla l. Vegla 
Wel, somogyi 311 
Welskolch l. Veskóc 
Wencezlaus l. Vencel 
Wenchezlaus l. Vincló 
Wenezk l. Vönöck 
Wepsen l. Lepsény 
Werebes l. Verebes 
Weres l. Vörös 
Weres.....d 100 (Baranya m.) 
Wereskw l. Vöröskő 
Werewche l. Verőce 
Wersegd l. Versegd 

Weruut, út 520 
Wesen l. Vezseny  
Weskolch l. Veskóc 
Wesprim l. Veszprém 
Wesprimium l. Veszprém 
Wessprim l. Veszprém 
Weszeus l. Vesszős 
Wethes l. Vetés 
Weyche l. Vécse 
Weyk l. Veyk 
Weynuarn 252 
Weyse fia Péter, abonyi 967 
Wezeken l. Vezekény 
Wezeruelchyn, kóborló 388 
Wezzeus l. Vesszős 
Wezzews l. Vesszős 
Wgal l. Ugal 
Wglin l. Ugulin 
Wgud l. Ugod 
Wgulin l. Ugulin 
Wien l. Bécs 
Wiener Neustadt l. Neu 
Wilaguswar l. Világosvár 
Wilakerdy l. Újlakerdő 
Windischen March l. Vend Őrgrófság 
Wiragusberk l. Virágosberek 
Wisegrad l. Visegrád 
Wissagrad l. Visegrád 
Wissegrad l. Visegrád 
Witez l. Vitéz 
Wizlow l. Viszló 
Wladaar l. Aladár 
Wlche (Wlchey) 836, 861 (Kőrös m.) 
Wlchey l. Wlche 

Wlchyak fia Lukács, zágrábmezői nemes 
várjobbágy 160 

Wlkow l. Valkó 
Wlkozlaus l. Wlkozlow 
Wlkozlou l. Wlkozlow 
Wlkozlow (Wlkozlaus, Wlkozlou) fia 

Latk, berstyanóci, kljucsi 155, 607, 621 
Wlric l. Ulrik 
Wlrik l. Cillei Ulrik 
Wluengius Miklós comes, Wluengus és 

László apja 982 
Wluengus, Wluengius Miklós fia 982 
Wmor l. Omor 
Wngh l. ungi főesperes 
Wnyw l. Úny 
Wolcrach l. Bokrács 
Wolf l. Vuk 
Wolfer 527 (Bodrog m.) 
Wolfurt (Wolfurth), Au. 344 
Wolfurth l. Wolfurt 
Wolkou l. Valkó 
Wolkow l. Valkó 
Wolyun l. Volya 
Worbolch l. Varbóc 
Worsolch l. Varsolc 
Wos l. Vas 
Wosmeger l. Megyer 
Wosmegyer l. Megyer 
Wossolch l. Varsolc 
Wosuar l. Vasvári 
Woswar l. Vasvári 
Woya l. Vaja 
Woynatinatyba l. Vajnatina 
Wrath (dict.) György 802 
Wratislauia l. Wrocław 
Wratizlouia l. Wrocław 
Wray l. Ura 
Wrdugh l. Ördög 
Wrdung l. Ördög 
Wrdungh l. Ördög 

Wrocław (Vratizlouia, Wratizlouia, 
Wratislauia), Lo. 218, 783 

Wrs l. Örs 
Wrusy l. Oroszi 
Wruzmezew l. Oroszmező 
Wruzzy l. Oroszi 

Wrwystapataka, patak 582 
Wstanch l. Vstanch 
Wsun fia Domokos, bori 632 
Wthlew 25 (Veszprém m.) 
Wuall, kút 564 
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Wuel, sárvári esküdt polgár 23 
Wulchyn fia István 388 
Wuz fia Balka Balázs, Zaka-i 527 
Wya l. Vya 
Wyda l. Vida 
Wyeur l. Újőr 
Wyfalu l. Újfalu 
Wyfaluteleke l. Újfalutelke 
Wyfalw l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wygant l. Vigánt 
Wykerez l. Kerész 
Wylak l. Újlak 
Wylakerde l. Újlakerdő 
Wylakerdeie l. Újlakerdő 
Wylakerdey l. Újlakerdő 
Wylakerdi l. Újlakerdő 
Wylakherdey l. Újlakerdő 
Wyld l. Vid 
Wylliam l. Villány 
Wyllio l. Villány 
Wynimarus (Wynnimarus), zágrábi apát 

224–225 
Wynnimarus l. Wynimarus 
Wyragusberk l. Virágosberek 
Wysegrad l. Visegrád 
Wysk l. Visk 
Wyssegrad l. Visegrád 
Wysunta l. Visonta 
Wytan l. Vitány 
Wytez l. Vitéz 
Wythka l. Vitka 
Wythya l. Wytya 
Wytya (Wythya) 58, 771 (Somogy m.) 
Wyuar l. Abaújvár 
Wyuasar l. Újvásár 
Wyzlo l. Viszló 
Wyzlou l. Viszló 
Wzur l. Úszor 
Wzura l. Bosznia 
Wzywzko l. Hosszúoszkó 
 
Y 
Ywan l. Iván 
 
Z 
Zaad l. Szád 
Zaaz l. Szász 
Zaazinogut l. Szászinagyút 
Zab..... 749  
Zabadi l. Szabadi 
Zabady l. Szabadi 

Zaboch l. Szabolcs 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabonya l. Szobonya 
Zabouch l. Szabolcs 
Zaboucz l. Szabolcs 
Zaboulch l. Szabolcs 
Zada l. Szada 
Zadar l. Zára 
Zadeley l. Szádelő 
Zádiel l. Szádelő 
Zadon, Márton fia, Muthna-i 546 
–, Péter fia, Muthna-i 546 
Zador, István fia, István apja, Lyutas-i 128 
Zadur fia Imre, nagymezői 109 
Zag fia Mihály 282 
Zagadag 282 (Krassó m.) 
Zagoria (Zaguria), comitatus 855  
Zágráb (Zagrab, Zagrabia), ma Zagreb, 

Ho. 126, 130–132, 138, 149, 151, 
159, 196, 224–225, 469, 476, 811 
(Zágráb m.) 

– megye 469, 476 
– megye hatósága 469, 476 
zágrábi apát l. Wynimarus 
– (zágrábelőhegyi) Boldogságos Szűz 

Mária-kolostor és pálos remetéi 642 
– Boldogságos Szűz Mária-monostor és 

ciszterci konventje 224–225 
– egyházmegye (püspökség) 119, 352, 

530, 608 
– főesperes l. Péter, Tamás fia 
– káptalan 72, 107, 119, 125, 161, 185, 

224–225, 338, 357, 469, 485, 530, 
595, 607, 609, 621, 672, 830, 836, 
Apx.: 31, 137–144, 147 

– őrkanonok 595 
– prépost l. Fülöp 
– püspök (electus) l. István, Lőrinc fia; 

Miklós 
– püspöki titkos gyűrűspecsét 595 
– székesegyház 121  
– Szt. Mária Magdolna-oltár Apx.: 31 
Zágrábmező (Campus Zagrabiensis), 

ma Turopolje, Ho. 160 (Zágráb m.) 
zágrábmezői comes terrestris l. Péter, 

István fia 
Zaguria l. Zagoria 
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Zagyurwagou l. Fületlen Pál 

Zajk (Zayk) 576 (Zala m.) 
Zaka 527 (Bodrog m.) 
Zakaduztfeuld 231 (Doboka m.) 
Zakal (dict.) Mihály 428, 498, 921 
– l. Szakaly, Szakoly 
Zakala l. Szakalya 
Zakalay l. Szakalya 
Zakalia l. Szakalya 
Zakalya l. Szakalya 
Zakan l. Szakony 
zaklatás 139, 164, 226, 441, 458, 700, 

793, 807, 954, 979 
Zakol l. Szakal 
Zaktapataka, patak 128 
Zakucya 141 (Valkó m.) 
Zakul l. Szakoly 
Zala 211 (Hont m.) 
–, folyó 59, 953 
– megye 25, 112, 123, 175, 229, 351, 

381, 437, 565, 627, 631, 846, 852 
zalai comes l. János, Miklós nádor fia 
– főesperes l. Balázs 
– perjel l. Márton 
Zalai (Zala-i dict.) Péter fia Gothard 444 
Zalavár 631 (Zala m.) 
zala(vár)i Szt. Adorján vértanú-monostor 

és konventje 26, 219, 309, 321, 359–
360, 508, 542, 810, 852, 957 (Zala m.) 

zalavári apát l. Péter 
Zalaanch l. Szalánc 
Zalafewewr l. zalafőőr 
Zalafő (caput fluvii Zala), ma Szalafő 

59 (Vas m.) 
zalafőőr (Zalafewewr), királyi őr 59 
Zalasd, ma Zlaşti, Ro. 173, 230, 266 

(Hunyad m.) 
–, folyó 230 
Zalaszentgrót l. Szentgrót 
Zalaszentjakab l. Szentjakab 
Zalathna l. Zalatna 
Zalatna (Zalathna), ma Szászzalatna 

(Zlagna, Ro.) 788, 838 (Fehér m.) 
Zalkamathe l. Mátészalka 
Zalok l. Szalók 
Zalouch l. Szalók 
Zalouk l. Szalók 
Zamarfeulde l. Szamárfölde 
Zambo l. Zámbó 

Zámbó (Zambo dict.) Miklós mester, 
László fia, királynéi ifjú, mezőlaki 76, 
157, 204 

Zamlacha 156 (Zágráb m.) 
Zamosfalwa l. Szamosfalva 
Zamus l. Szamos, Szamosfalva 
Zamusfolua l. Szamosfalva 
Zamuszeg l. Szamosszeg 
Zana l. Szana 
Zanchuk, Miklós apja, ebedeci 38 
Zanduch l. Szandec 
Zanislov l. Szaniszló 
Zantho l. Szántó 
Zanthou l. Szántó 
Zanto l. Szántó 
Zanyslov l. Szaniszló 
Zanyzlou l. Szaniszló 
Zapatpathaka, patak 729 
Zaph l. Szap 
Zapoch, árok 739 
Zapszony l. Zápszony 
Zápszony (Sabzol), ma Zapszony, Ukr. 

945 (Bereg m.) 
Zára (Jadra), város, ma Zadar, Ho. 27, 

54, 57, 87, 115, 216, 245, 248, 254, 
270, 272, 290, 361, 481–482, 635, 
681, 935, 1005, Apx.: 221  

zárai apát l. András, Péter 
– comes l. Miklós, Péter fia 
– egyházmegye (érsekség) 27, 54, 489 
– érsek l. Miklós 
– Szt. Demeter-kolostor és apácái Apx.: 151 
– Szt. István-egyház 245, 248 
– Szt. Kozma és Damján-monostor 489 
– Szt. Mihály-monostor 489 
Zarand l. Zaránd 

Zaránd (Zarand) megye 570–571, 753 
zarándoklat 122 
Zarberen l. Szárberény 
Zarhegh l. Szárhegy 
Zarka l. Szarka 
Zarrazpathak l. Szárazpatak 
Zaruad l. Szarvad 
Zaruas l. Szarvas 
Zarwkw l. Szarvkő 
Zathmar l. Szatmár 
Zathmarnempty l. Szatmárnémeti 
Zatín l. Zétény 
Zatiszivka l. Csomafalva 
Zauan 644 
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Zauar (Zawar, Zowar) 139, 375 (Po-
zsony m.) 

Zauisa, Péter és István apja, Muthna-i 
421, 546 

Závada l. Valkóc 
Zawa l. Száva 
Zawar l. Zauar 
Zayhan, Konrád fia, szentadorjáni 817 
Zayk l. Zajk 
Zaz l. Szász 
Žbince l. Cseb 
Zborov l. Makovica 
Zbudské Dlhé l. Hosszúmező 
Zbudza l. Izbugya 

Zeben 868 (Bihar m.) 
Zebene l. Szebenye 
Zecche l. Szecse 
Zech l. Szécs 
Zecheen l. Szencse 
Zechkapu l. Szécskapu 
Zederkyn l. Szederkény 
Zeech l. Szécs 
Zeeg l. Szeg 
Zeegh l. Szeg 
Zeek 175 (Veszprém m.) 
–, hn. 370 (Szabolcs m.) 
– l. Szék 
Zeeplaak l. Széplak 
Zeeplak l. Széplak 
Zeer l. Szer 
Zeernye, folyó 945 
Zeged l. Szeged 
Zegen, Bereck fia, bori 632 
Zegetelke 727 (Szabolcs m.) 
Žehňa l. Zsegnye 
Zekaspatak l. Székás 
Zekaspathaka l. Székás 
Zeker Berethe l. Szekérberéte 
Zekerberethe l. Szekérberéte 
Zekerberethy l. Szekérberéte 
Zekerberthe l. Szekérberéte 
Zekerbrethe l. Szekérberéte 
Zekeres l. Szekeres 
Zekul l. Székely 
Zeky 46, 278 (Pozsony m.) 
Zekzow l. Szikszó 

Zele (dict.) Domokos, császári 951 
– fia Pető 158 
– l. Zélle 
Zeles l. Zseliz 
Zeleserezthven l. Szeleseresztvény 
Zeleserezthwen l. Szeleseresztvény 

Zeleuberch l. Szőlőbérc 
Zeleus l. Apajtelke, Szőlős 
Želiezovce l. Zseliz 
Zelis l. Zseliz 
Zeliz l. Zseliz 
Zélle (Zele, Zyl, Zyly), ma Alsó- és 

Felsőzélle (Dolné és Horné Zelenice, 
Sz.) 139, 375, 633 (Nyitra m.) 

Zelnek, folyó 435 
Zelus (dict.) Péter fiai: Miklós és András, 

tótőri 473, 830 
Žemberovce l. Zsember 
Zemch l. Szenc 
Zemefalua 373 (Baranya m.) 
Zemekey fia András, kazsui 759 
Zemel l. Szemely 
Zemendorf l. Zemenye 
Zemenye (Seenwerth, Senuerth, Senwerth), 

ma Zemendorf, Au. 467, 683 (Sopron m.) 
Zemeyn fia Balasse, keresztúri 631 
Zemlen l. Zemplén 
Zemlin l. Zemplén, zempléni főesperes 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemné l. Szimő 
Zempetur l. Szentpéter 
Zemplen l. Zemplén 

Zemplén (Zemlen, Zemlin, Zemlyn, 

Zemplen, Zemplin, Zemplyn) megye 
64, 66, 95, 355, 400, 425, 505, 739, 
742, 749–751, 758–762, 770, 843, 
878, 988 

– megye hatósága 751, 758–760, 970, 988 
zempléni comes l. Miklós, Lack fia; Pál, 

Lack fia 
– (Zemlin, Zemplyn) főesperes l. Miklós, 

Renold fia 
– vicecomes l. Tamás 
Zemplénagárd l. Agárd 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplin l. Zemplén 
Zemplínska Teplica l. Keresztúr 
Zemplínske Jastrabie l. Jesztreb 
Zemplínsky Branč l. Barancs 
– Klečenov l. Kelecsény 
Zemplyn l. Zemplén, zempléni főesperes 
Zenche 229 (Somogy m.) 
Zend l. Szend 
Zendereu l. Szendrő 
Zene fia Bereck, Kynkus-i 229 
Zengal l. Szentgáli 
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Zengali l. Szentgáli 
Zengerolth l. Szentgrót 
Zengg (Scen, Segnia), ma Senj, Ho. 535, 

756, 604, 1008, Apx.: 51 
zenggi comes l. István, János 
– püspök l. Portiua 
Zengővárkony l. Várkony 
Zengywrgh l. Szentgyörgy 
Zenlazlo l. Szentlászló 
Zenmaria l. Szentmária 
Zenmiklos l. Szentmiklós 
Zenna l. Szenna 
Zenpalaltalfalua l. Szentpál 
Zenthadrian l. Szentadorján 
Zenthandreas l. Szentandrás 
Zenthandrias l. Szentandrás 
Zenthandurias l. Szentandrás 
Zenthcosmadamyan l. Szentkozmadamján 
Zenthelesebet l. Szenterzsébet 
Zenthelizabet l. Szenterzsébet 
Zenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Zenthes l. Szentes 
ZenthGal l. Szentgál 
Zenthgwrgh l. Szentgyörgy 
Zenthgyergtheleke l. Szentgyörgytelke 
Zenthgyrolth l. Szentgrót 
Zenthgyurgh l. Szentgyörgy 
ZenthIuanusfalua l. Szentivánfalva 
ZenthJacob l. Szentjakab 
Zenthkeral l. Szentkirály 
Zenthkerezt l. Szentkereszt 
Zenthkiral l. Szentkirály 
Zenthkyral l. Szentkirály 
Zenthlachlou l. Szentlászló 
Zenthlaslou l. Szentlászló 
Zenthlazlo l. Szentlászló 
Zenthlazlou l. Szentlászló 
Zenthlazlow l. Szentlászló 
Zenthleurynch l. Szentlőrinc 
Zenthlewrencz l. Szentlőrinc 
Zenthmaria l. Szentmária 
Zenthmarthun l. Szentmárton 
Zenthmarton l. Szentmárton 
Zenthmartun l. Szentmárton 
Zenthmihaltelke l. Szentmihálytelke 
Zenthmiklos l. Szentmiklós 
Zenthmyhal l. Szentmihály  
Zenthmyklos l. Szentmiklós 
Zenthomas l. Szenttamás 
Zenthpal l. Szentpál 
Zenthpeter l. Szentpéter 
Zenthtomas l. Szenttamás 
Zenthtrinitas l. Szenttrinitás 
Zenthyuan l. Szentiván 

Zentkerezt l. Szentkereszt 
Zentkyral l. Szentkirály 
Zentlazlo l. Szentlászló 
Zentlazlou l. Szentlászló 
Zentleurench l. Szentlőrinc 
Zentmargita l. Szentmargita 
Zentthomas l. Szenttamás 
Zentus l. Szentes 
Zeplak l. Széplak 
Zer l. Szer  
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerechen l. Szerecseny 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zeremlen l. Szeremle 
Zeremy l. Szerémi 
Zerench l. Szerencs 
Zerethua l. Szeretva 
Zerethwa l. Szeretva 
Zeretwa l. Szeretva 
Zernye, folyó 749 
Zerua l. Szeretva 
Zétény (Zethen), ma Zatín, Sz. 371 

(Zemplén m.) 
Zethen l. Zétény 
Zeuerinum l. szörényi bán 
Zeuke l. Szőke 
Zeules l. Szőlős 
Zeuleus l. Szőlős 
Zeuleusfeu l. Szőlősfő 
Zeuleusfew l. Szőlősfő 
Zeuleusholm l. Szőlőshalom 
Zeuleuszyget l. Szőlőssziget 
Zeulusholm l. Szőlőshalom 
Zewke l. Szőke 
Zewleus l. Szőlős 
Zeycziw 4 (Sáros m.) 
Zich l. Szécs 
Zics (Zych) 292, 801, 902, 936 (Somogy m.) 
Žikava l. Zsikva 
Zild (Zyld) 428, 498, 921 (Fejér m.) 
– (Sewld, Sywld, Zyld, Zygeth Zyzld), 

sziget 428, 498, 921 
Žilina l. Zsolna 
Zilna l. Zsolna 
Zimbor l. Zsombor 
Žíp l. Izsép 
zirci (Zyrch) egyház (ciszterci monostor) 

177 (Veszprém m.) 
Zklabonya l. Szklabinya 
Zlagna l. Zalatna 
Zlaşti l. Zalasd 
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Zlath hegyi Szt. Péter-kolostor perjele és 

pálos konventje 125 (Zágráb m.) 
Zlatina l. Szlatina 
Zlatyna l. Szlatina 

Zlauotynch (Zlawotynch, Zlawatynch) 
582, 592 (Krassó m.) 

Zlawatynch l. Zlauotynch 
Zlawotynch l. Zlauotynch 
Zlenner 546 (Turóc m.) 
Zlezainecz, hn. 484 (Trencsén m.) 
Zlezainek wrrch, domb 564 
Zliechov l. Zlieho 
Zlieho (Zlyecho), ma Zsolt (Zliechov, 

Sz.) 484, 564 (Trencsén m.) 
Zlyecho l. Zlieho 
Zobchyna l. Zobochyna 
Zobochina l. Zobochyna 

Zobochyna (Zobchyna, Zobochina) 
155 (Kőrös m.) 

Zobochyna-i Szt. János evangélista-

egyház 155 
Zobonia l. Szobonya 
Zobonya l. Szobonya 
Zoborheeg l. Zoborhegy 
Zoborhegy (Zoborheeg), hegy 520 
zobori (Zobur, Zubor, Zubur) Szt. Ipolit-

monostor és konventje 137, 139, 166, 
520, 599, 633, 755, 896, 958 (Nyitra m.) 

Zobygya l. Izbugya 
Zochik (Zochyk), Jakab apja, németi 

150, 206, 470, 480 
Zochyk l. Zochik 
Zoda (Zuda) fia István, szörcsöki 25, 519 
Zokfeulde (Zookfeulde) 264, 295 (Po-

zsony m.) 
Zokolecz, kő 564 
Zolad 959 (Somogy m.) 
– fia Péter, vereknyei 587 
– fiai: Miklós és András, abonyi 967 
Zolga l. Fiadi Miklós 
Zoliensis l. Zólyom 
Zolium l. Zólyom 
Zolnok l. Szolnok 
Zolnuk l. Szolnok 
Zoloc l. Szalók 
Zoloch l. Szalók 
Zolyan 141 (Valkó m.) 
Zolym l. Zólyom 

Zólyom (Zolym), város, ma Zvolen, Sz. 
221 (Zólyom m.) 

– (Zolium, Zoliensis, Zolyum) megye 
856, 1003 

zólyomi comes l. Byter; Miklós, Demeter fia 
Zólyomlipcse l. Lipcse 
Zolyum l. Zólyom 
Zomak 141 (Valkó m.) 
–, halászóhely 141 
Zomaym l. Szomajom 
Zomayn l. Szomajom 
Zomoion l. Szomajom 
Zomold l. Szomód 
Zomor, Tegzes István fia, borfői 128 
Zomorduk l. Szomordok 
Zompach 957 (Zala m.) 
Zomurduk l. Szomordok 
Zomus l. Szamos 
Zomusfolua l. Szamosfalva 
Zomuszeg l. Szamosszeg 
Zomzed l. Szomszédvár 
Zomzedwar l. Szomszédvár 
Zonkor fia Simon, dálkai 926 
Zonuk l. Szolnok, szolnoki főesperes 
– Interior l. Belső-Szolnok 
Zookfeulde l. Zokfeulde 
Zopch l. Szap 
Zopoch, árok 762, 1011 
Zorad fia Simon, Samut-i 998 
Zork l. Zorkóc 
Zorkóc (Zork), ma Zorkovce, Sz. 856 

(Turóc m.) 
Zorkovce l. Zorkóc 
Zothmar l. Szatmár 
Zotrogh (dict.) Miklós, Henckó és Má-

tyás apja 644 
Zouad, Domokos apja 507 
Zouapataka 25 (Zala m.) 
Zouard, Miklós fia 745 
Zowar l. Zauar 
zöldség (bab, borsó, lencse) 555 
Zredahel l. Szerdahely 
Zrenjanin l. Becskerek 
Zryane 57 (Zágráb m.) 
Ztank, Pauk fia 833 
Ztresich 469, 476 (Zágráb m.) 
Ztrugh 141 (Valkó m.) 
Ztudua, folyó 141 
Zubugya l. Izbugya 
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Zuchak l. Szucsák 
Zuda l. Zoda 
Zudar l. Cudar 
Zudlech 311 (Abaúj m.) 
Zudor l. Cudar 
Zuezdanreue 141 (Valkó m.) 
Zugherdeu, erdő 370 
Zuglak 373 (Baranya m.) 
Zuglakzenthmiklos l. Szentmiklós 
Zugy l. Szügy 
Zuha l. Szuha 
Zuk l. Szeg 
Zukzarm 177 (Veszprém m.) 
Zulak fia Mátyás, királyi jobbágyfiú, 

okolicsnói 1003 
Zumold l. Szomód 
Zumoldh l. Szomód 
Zumor fiai: Buda, Jakab és Pál, 

Kysheluen-i 182 
Zumur, Detreh-i László leánya 191 
Zunuk l. Szolnok 
– Interior l. Belső-Szolnok 
Zunyugus l. Szúnyogos 
Zurchuk l. Szörcsök 
Zuth 714 (Szabolcs m.) 
Zvolen l. Zólyom 
Zwdar l. Cudar 
Zwdor l. Cudar 
Zwnok l. Szolnok 
Zwnyugh l. Szúnyog 
Zwz l. Túz 
Zybin l. Szeben, szebeni prépost 
Zych l. Szécs, Zics 
Zydlik fia István, betleni 638 
Zygan l. Cigánd 
Zygeth l. Sziget 
– Zyzld l. Zild 
Zygethfeu l. szigetfői főesperes 
Zygety l. Sziget 
Zyl l. Zélle 
Zyld l. Zild 
Zylna l. Zsolna 
Zyluasberuk l. Szilvásberek 
Zyluaseley l. Szilvás 
Zyly l. Zélle 
Zyman 842 (Bars m.) 
– 177 (Veszprém m.) 
Zymy l. Szimő 
Zyna l. Szina 

Zyniko 680 (Borsod m.) 
Zynwa l. Szinva 
Zynyer l. Szenyér 

Zyplak l. Széplak 
Zyrak l. Cirák 
Zyugh l. Szügy 
Zyugyartou l. Szíjgyártó 
Zyzun, erdő 750 
Zsámboki (Gilétfi) János l. János, Miklós 

nádor fia, királyi tárnokmester 
Zsámboki (Gilétfi) Miklós l. Miklós ná-

dor, János királyi tárnokmester apja 
Zsarnóca (Sarnolcha, Sarnocha, 

Sarnoucha), folyó 856 
Zsarnócamelléke (Sarnolchamellek, 

Sarnolchamelleke, Sarnouchamelleke, 
Sarnouchamelleki, Sarnouchamellyke) 
421, 856 (Turóc m.) 

Zsarolyán (Saralyan, Sorlyan) 934, 974 
(Szatmár m.) 

Zsebefalva (Sebefalua), ma Zsebeháza 
467 (Sopron m) 

Zsebeháza l. Zsebefalva 
Zsegnye (Segnye), ma Žehňa, Sz. 262 

(Sáros m.) 
Zselic (Seliz, Selyz), districtus 175, 381 
zselici (ma Zselicszentjakab) Szt. Jakab-

monostor, konventje és apátja 175, 
381 (Somogy m.) 

– apát l. Balázs 
Zselicszentjakab l. zselici monostor 

Zseliz (Seleez, Selez, Seliz, Selyz, Zeles, 
Zelis, Zeliz), ma Želiezovce, Sz. 36, 
47, 237, 280, 694, 914 (Bars m.) 

Zsember (Scember, Sember, Sembel), 
ma Žemberovce, Sz. 128, 221, 280 
(Hont m.) 

Zsibót (Sybolth) 158 (Baranya m.) 
Zsidve (Sytwe), ma Jidvei, Ro. 83 (Kü-

küllő m.) 
Zsikva (Sykua), ma Žikava, Sz. 6 (Bars m.) 
Zsip l. Izsép 
Zsitva (Sythva, Sythwa), folyó 6 
Zsitvatő (Sythwatew) 644 (Komárom m.) 
zsold (fizetség, stipendium) 57, 136–137, 

195, 215, 395, 576, 660, 841, 834, 852 
zsoldos 57, 216, 248, 272 
Zsolna (Silina, Zilna, Zylna), ma Žilina, 

Sz. 546, 783 (Trencsén m.) 
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zsolozsma 886 
Zsolt l. Zlieho 
Zsombor (Sumbur), ma Magyarzsombor 

(Zimbor, Ro.) 871 (Kolozs m.) 
Zsujta (Suhta, Suztha) 360 (Abaúj m.) 
Zsuk (Suk, Suuk), ma Alsó- és 

Felsőzsuk (Jucu de Jus és de Sus, Ro.) 
84, 333, 557 (Kolozs m.) 

 
[nő], Babonok-i Lőrinc özvegye 343–344 

között 
–, bagotai János leánya 380 
–, barancsi Miklós felesége 800 
–, bátori László felesége 341 
–, bátori Miklós leánya 144, 210, 975 
–, bátori Miklós özvegye 144, 210, 502, 975 
–, beréndi Péter felesége 519 
–, biri Tamás felesége 529 
–, Bogdan felesége 203 
–, bölzsei Bedew felesége 917 
–, Bw-i István felesége 600 
–, Chulak Demeter özvegye 882 
–, dálkai Simon özvegye 926 
–, Deme comes leánya 829 
–, Deme comes özvegye 829 
–, devecseri Miklós özvegye 25 
–, Domokos bán felesége 984 
–, eszenyi János leánya 878 
–, farkasfalvi Pető anyja 585 
–, fejéregyházi András leánya 893 
–, felszántói Marcell felesége 772 
–, Gerek-i Péter felesége Apx.: 54 
–, gyarmati János özvegye Apx.: 110 
–, Gykminus leánya 78 
–, giroltházi Chulak Balázs özvegye 420 
–, giroltházi Demeter leánya 420 
–, giroltházi István leánya 420 
–, giroltházi István özvegye 420 
–, hahóti Miklós leánya 846 
–, halastói Markalf özvegye 19, 74 
–, hosszúmezei Miklós leánya 843 
–, ibrányi Lőrinc leánya 949, 952 
–, Jakab pozsonyi bíró felesége 386 
–, János özvegye 36 
–, János özvegye Apx.: 178 

–, jolsvai Thekes leánya 848 
–, kázméri Miklós leánya 942 
–, Kepetheleky-i János leánya 732 
–, keresztúri Balasse leánytestvére 631 
–, keresztúri Gergely leánya 631 
–, keresztúri Gyurk leánytestvére 631 
–, Kobzos Miklós felesége 844 
–, kolcsvai János özvegye 189, 208 
–, kolontári Beke özvegye 25 
–, koltai Lőrinc felesége 279 
–, konrádfalvi László felesége 629 
–, Kurmusd-i Péter felesége 200 
–, Kurmusd-i Péter leánya 200 
–, kusalyi János anyja 358 
–, kürti István anyja 47 
–, kürti István nagyanyja 47 
–, Kyskemyn-i János anyja 668 
–, Lyutas-i István felesége 128 
–, mákfai Beke leánya 496 
–, mákfai Beke özvegye 496 
–, mákfai Miklós leánya 496 
–, mákfai Miklós özvegye 496 
–, Miklós nagyanyja 984 
–, miskei Miklós leánya 25 
–, Nagy Pál özvegye Apx.: 61 
–, nagymartoni Miklós leánya 594 
–, ohaji Jakab anyja 47 
–, ohaji Jakab nagyanyja 47 
–, Péter felesége 628 
–, Péter leánya 164 
–, petri Lőrinc leánya 951 
–, pilinyi Miklós özvegye 63 
–, pribóci Dezső felesége 983 
–, rárói Pál leánya 167 
–, Ratholth-i János özvegye 999 
–, reszneki Lőrinc leánya 26 
–, reszneki Sydou felesége 26 
–, sárosi Bálint özvegye 25 
–, Starchan-i Péter özvegye 694 
–, szenterzsébeti György özvegye 256 
–, szentesi János leánya 371 
–, szentgyörgyi Péter özvegye 885 
–, szeretvai Gergely özvegye 499 
–, szkárosi Farkas dédanyja 288 
–, szkárosi Farkas leánytestvére 289 
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–, szkárosi Farkas nagyanyja 287–289 
–, Tamás leánya 574 
–, tamási Henrik bán leánya 855 
–, talmácsi Konrád leánya 83 
–, Tuul-i János leánya 733 
–, váti György felesége 639 
–, szerecsenyi István leányai 112 
–, Zuth-i Barnabás leánya 714 
–, Zuth-i Barnabás özvegye 714 
–, zsemberi Péter özvegye 280 
 
.....agh 238 
.....haza 141  
.....kad 62  
....., téti 238 
....., András fia, nagymihályi 238 
....., Gilét fia, borcfalvi 421 
....., János fia, azari 613 
....., Mihály fia 973 
....., Miklós fia 749 
....., Miklós fia, bacskai 275 
..... fia István 729 
..... fia István, marcali 776 
..... fia Péter, berjegi 776 
..... fia Péter, zsebefalvi 467 
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