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ELŐSZÓ

Az Erdődy család a Drágfiak jobbágyai közül emelkedett Magyarország nemeseinek sorába,
mobilitásukat Bakóc Bálint titeli prépost (1448–1489) és Bakóc Tamás győri és egri püspök,
majd esztergomi érsek, főkancellár (1459–1521) nagyívű karrierje és vagyongyűjtése ala-
pozta meg. I. Mátyás 1459. szeptember 3-án kelt oklevelében emelte a nemesek sorába
Bakóc Bálint prépostot, majd ezt kiterjesztette az egész családra 1489. január 6-án, ezúttal
már az akkori győri püspök, Bakóc Tamás érdemeit jutalmazva.1 Az esztergomi érsek ki-
tartó munkával teremtette meg a család felemelkedéséhez szükséges vagyont, amellett,
hogy vásárolt, nem csak a hűtlenségük miatt elítélt főurak javaiból királyi adományként
neki juttatott birtokokkal gyarapította javait, hanem jelentős összeget költött arra is, hogy
anyagilag megsegítse a pénzügyileg bajba jutott, fiúörökös nélküli főurakat, akik aztán vagy
testvérükké fogadták őt, hogy haláluk után örökükbe léphessen, vagy más módon (ado-
mány, zálog) engedték át neki birtokaik egy részét. Hasonló meggondolásokból lépett fel
az özvegyen maradt főúri hölgyek és árváik védelmében is.2 Tamás érsek hatalmas vagyonát
II. Ulászló és II. Lajos királyok engedélyével Péter, István és Farkas nevű unokaöccseire
hagyta, de közülük a két utóbbi örökös nélkül hunyt el.3 Erdődy Péter leszármazottai kö-
zött minden nemzedékben több fiúgyermek érte el a felnőtt kort, így a hatalmas vagyon
hamar töredezésnek indult.4

1 A két nemesítő oklevél szövegének és képeinek legújabb közlésére l. Rácz György: A Hunyadiak
címereslevelei 1447–1489. Szerk. Avar Anton. Bp., 2018. 54–58., 258–263.

2 Vagyonának gyarapodására lásd Fraknói Vilmos: Bakocs Tamás prímás birtokszerzeményei. Századok 22
(1888) 97–128. és uő.: Bakócz Tamás élete. Bp., 1889. (Magyar Történelmi Életrajzok. 14.) 56–62.; C. Tóth
Norbert: Bakóc Tamás érsek rokonsága (Rekonstrukciós kísérlet). Turul 91 (2018) 8–30., 21–24.

3 C. Tóth N.: i. m. 24.
4 Benda Borbála: Az Erdődy család 17. századi genealógiája. Turul 80 (2007) 109–122., 109. Mivel az érsek

1517-ben kelt végrendeletében unokaöccsei számára majdani örökségük szabad rendelkezési joga tekinte-
tében komoly megkötéseket tett – szövegét l. Szántófi Antal: Bakács Tamás végrendelete. Magyar Sion 7
(1869) 522–531. –, ezért Fraknói 1888. 126. az érseket az első magyar hitbizomány megalapítójának tartja.
Ugyanakkor, noha Magyarországon már Mohács előtt ismert volt a hitbizomány intézménye, annak törvényi
szabályozására csak 1687-ben került sor. (1687:9.tv.) Peres Zsuzsanna: A családi hitbizományok megjelenése
Magyarországon. Pécs, 2014. 140.



Az 1565-ben grófi címhez jutó család tagjai a 16–17. század folyamán sem a nádori,
sem az országbírói tisztséget nem viselték, noha Erdődy Tamás (1558–1624) szlavón bán
neve többször is felmerült a nádorjelöltek között. A família azonban több szlavón bánt,
tárnokmestert és más, udvari tisztségviselőt adott.5 Első ízben Erdődy György (1647–
1712) töltötte be az országbíró tisztséget 1704 és 1712 között, akinek Rákóczi Erzsébettel
kötött házassága jelentős mértékben gyarapította a család vagyonát. Györgynek mind első,
mind pedig Jakusich Teréziával kötött második házassága gyermektelen maradt, ezért 1710-
es végrendeletében vagyonát Kristóf  nevű testvére gyermekeire hagyta.6 Közülük Erdődy
György 1720-ban lett a Magyar Királyi Kamara elnöke és ebben az évben szerezte meg a
galgóci uradalmat 240 ezer forintért, mely Forgách Simon hűtlensége és mitroviczi
Wratislaw János Vencel és Ferenc Károly grófok magszakadása miatt háramlottak az ural-
kodó kezéhez. A királyi adománylevél hitbizományként juttatta a birtokot Györgynek és
meghatározta annak öröklési rendjét is. E szerint Györgyöt leszármazottainak kellett kö-
vetnie a hitbizomány élén a majorátus rendje szerint, ágának kihalása után pedig atyafiai
(Erdődy Imre, Erdődy József  és Erdődy Sándor) ágai következnek. Az ágak magszakadása
után a kincstár visszaválthatta volna a birtokokat.7 Erdődy György ága 1824-ben fiágon
kihalt, ekkor a család Erdődy Sándortól származó vépi ága következett a hitbizományi bir-
tokok uralmában.8 Az I. világháború után, 1924-ben Csehszlovákiában a hitbizományokat
törvényileg felszámolták (1924:179. tv.),9 így Galgócot is államosították.

Az Erdődy család levéltárát Erdődy György a galgóci uradalom megszerzése és a vár
helyreállítása után (1727), de még az 1740-es évek előtt oda szállítatta.10 Esterházy Pál leg-
fiatalabb lányával, Esterházy Teréziával kötött házassága egyrészről társadalmi presztízsét
emelte, másrészről apósa személyében olyan példakép állt elé, akinek politikai, dinasztikus

8

5 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. Bp., 1988. 123–124. 
6 Benda B.: i. m. 114.
7 Peres Zs.: i. m. 162–163.
8 Peres Zs.: i. m. 179–180.
9 A törvénycikk bemutatása és elemzése: Salamon Xav. Ferenc: A hitbizomány megszüntetése Csehszlováki-

ában. Jogtudományi Közlöny 60 (1925) 113–115.
10 Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Bp., 2013.

302. (115. jz.) Nem tekintettük feladatunknak a levéltár történetének részletes ismertetését, csak a fontosabb
mozzanatokra tértünk itt ki. A család egyéb ágai a saját székhelyüknek tekintett településen őrizték a saját
levéltárukat. Vörösvárott helyezték el a Rákóczi-Aspremont-Erdődy levéltárat, az Erdődy család horvátor-
szági levéltárát ide szállították át. Thaly Kálmán első ízben 1866-ban kutathatott itt, Szabó Károly 1870-ben
az Árpád-kori okleveleket nézte át, melyek közül huszonkettőnek a regesztáját is közreadta: Árpádkori
regesták a vörösvári levéltárból. Századok 4 (1870) 605–608. A család levéltárának egy további jelentős része
volt Monyorókeréken, amit 1920-ban szállítottak a vépi kastélyba. Ennek egy része a Szombathelyi Káptalan
Magánlevéltárába, majd 1983-ban tartós letétként a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárba; a másik pedig a
Vas Megyei Levéltárba került. Somlóváron az ottani uradalmi iratokat őrizték. Kosáry Domokos: Bevezetés
Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Bp., 1970. 656–658.



és művészetpártoló tevékenységét nagyra becsülte és követni igyekezett. Ezt számos moz-
zanatban tetten érhetjük, mind közéleti szerepvállalásában, mind családjával kapcsolatos
törekvéseiben, mind pedig mecenatúrájában. Ez utóbbiban az 1730-as évek második felé-
ben bukkant fel az a tendencia, mely korábban nem volt jellemző az Erdődyekre, mégpedig
a család történetének ápolása. Ekkorra már feledésbe merült, hogy milyen nagynevű ősök-
től származnak. Amikor 1702-ben György apjának, Erdődy Kristófnak hiteles okiratokkal
kellett volna bizonyítania, hogy a család oldalágon Bakóc Tamás érsektől származik, nem
talált ezzel kapcsolatos bizonyító erejű iratot. Erdődy György ezért is kezdett el a család
történetével kapcsolatos dokumentumokat kerestetni megbízottaival, majd a fontosabbakat
ezek közül le is másoltatta. Ennek a gyűjtésnek volt egy meglehetősen gyakorlatias oldala
is, hiszen a család- és birtoklástörténet segítséget jelentett ahhoz, hogy az addigra szétap-
rózódott korábbi családi birtokok egyikét-másikát peres úton visszaszerezze.11 Sikert főleg
a hiteleshelyi levéltárak esetében ért el. Mivel Magyarországon a birtokjog 1848-ig gyakor-
latilag középkori alapokon nyugodott és a birtokperekben Mohács előtt kelt oklevelek is
bizonyító erővel rendelkeztek, ezért a családok féltek attól, hogy birtokjogaik ellenében
felhasználhatják a levéltáraikban található információkat. Ezért legtöbbször ezek nem csak
a saját családjuk múltja és iratai iránt érdeklődő és arról más famíliák arhívumaiban adatokat
remélő nemesek,12 hanem az ekkortájt meginduló történeti kutatások művelői előtt is zárva
maradtak.13 A 18. században a levéltárak kapui lassan megnyíltak a kutatók előtt,14 de jó

9

11 Bubryák O.: i. m. 32–33.
12 Erdődy György iratmásoltatási megbízásával körülbelül egyidőben a Bánffy család tagjaiban is felmerült az

igény arra, hogy a família múltjáról tanúskodó iratanyagot összegyűjtsék. Bánffy Dénes főlovászmester és
Bánffy Farkas erdélyi kincstartó megbízást adott arra, hogy a hiteleshelyek levéltáraiban kutassák fel és má-
solják le a család történetére vonatkozó okleveleket. A kutatás csekély eredménnyel járt, azonban közben
kiderült számukra, hogy az Erdődy család levéltárába került a Losonczy família iratanyaga, ezért őket keresték
meg annak érdekében, hogy az oklevelek másolatait vagy kivonatait megkaphassák. A monyorókeréki levél-
tárból Almási Török András levéltáros válogatott ki összesen 254 darab oklevelet, gondosan ügyelve arra,
hogy azok olyanok legyenek, melyek a Losonczi családnak a nem Erdődyekre szállott birtokaival kapcsola-
tosak és ezeknek jegyzékét 1755-ben küldték meg a Bánffyaknak, majd még 1782 előtt magukat az okmá-
nyokat is átadták (Bánffy I. IX–XI.).

13 Ez alól nem volt kivétel az uralkodói család sem, a központi levéltárakban dolgozó levéltárosokat eskü kö-
telezte arra, hogy a munkájuk során kezükön megfordult iratanyagról semmilyen információt nem adnak
ki. V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század
elején. Levéltári Közlemények 37 (1966) 63–112., 68. Kovachich Márton György az 1810-es években több
levéltárba eljutott, ezek azonban döntő többségükben egyházi és vármegyei levéltárak voltak, de akadtak
köztük családiak is. Uo. 80–93.

14 A 18. században Hevenesi Gábor és társai főleg egyházi levéltárakban kutattak, Kaprinai István és rendtársai
(Terstyánszky János és Wagner Károly) már néhány városi és családi levéltárba is bejutottak, Pray György,
Kollár Ádám, Benczur József  mint az uralkodóház jogainak érvényesítése érdekében dolgozó történészek
jutottak hozzá levéltári anyaghoz. V. Windisch É.: i. m.  68.



néhányban rendezési munkák kezdődtek.15 Ez a családok érdekét is szolgálta, hiszen saját
jogbiztosító irataikat is könnyebben meg tudták találni, amennyiben azok rendezve voltak.
Az iratanyagot gondozó levéltárosnak természetesen bírnia kellett a család teljes bizalmát,
hiszen számukra felbecsülhetetlen értékű információkhoz biztosítottak szabad hozzáférést
egy idegennek.16

A Magyar Történelmi Társulat tagjai az 1860-as évek végétől kezdve rendszeresen ki-
szálltak az egyes családok kastélyaiba, hogy a kutatás előtt addig elzárt levéltárakba, gyűj-
teményekbe bejuthassanak, miután kieszközölték erre a tulajdonos engedélyét.17 Így fordult
meg a Társulat küldöttsége (Botka Tivadar, Nagy Imre, Thaly Kálmán, Töttösy Béla és
Véghely Dezső) 1875-ben Galgócon. Jelentésük szerint az iratanyag megfelelően volt el-
helyezve a várban száraz, világos és tűzmentes helyen, Berényi Mihály levéltáros viselt gon-
dot rá. A család birtokai szerint rendezett iratok közül a középkori okleveleket egy nagy
szekrény fiókjaiban, míg az újabb kori iratanyagot polcokon helyezték el, a missiliseket
pedig már ekkor évszám szerint rendezve tárolták. A kiküldöttek elsődleges feladatuknak
az Árpád-kori oklevelek összegyűjtését tekintették és igen gazdagnak ítélték a missilisek
1663-tól kezdődő sorozatát is.18 A Mohács előtti oklevelek gyűjtését Botka Tivadar és Nagy
Imre végezték, főleg az Árpád-kori anyagra koncentrálva, amit a Nyizsnyánszky József19

volt levéltáros rendezési munkái nyomán rendelkezésre álló elenchusok alapján szemeztek
ki, kerestek elő és másoltak le az anyagból. Ezeknek egy részét a Hazai Okmánytár 1876-
ban és 1880-ban megjelent VI. és VII. köteteiben tették közzé.20

A 20. század elején, illetve az első világháború után Varjú Elemér és Iványi Béla adtak
ki galgóci okleveleket a Losonci család történetére vonatkozóan.21 Utóbbi a galgóci levéltár

10

15 Batthyány Ádám 1650–1651-ben rendeztette Litomericzi László ferences szerzetessel a németújvári levéltár
latin okleveleit. A gyűjteményt a 18. században Körmendre szállították, itt Csepregi Mihály 1751-ben lajst-
romot készített az anyagról. Szórványosan már a 18. század közepétől használták történeti kutatásokkal fog-
lalkozók a család levéltárát. Koltai András: A Batthány család körmendi levéltárának kutatástörténete.
Levéltári Közlemények 71 (2000) 207–231., 210.

16 Nem véletlen, hogy a Batthyány család körmendi levéltárát először Batthyány II. Ferenc özvegye, Lobkovicz
Poppel Éva mindössze egyetlen éjszaka alatt „rendezte” egy segítővel 1631–1632-ben. Amikor pedig fia át-
véve Németújvár várát egy fontos iratot szeretett volna megkapni 1632-ben, azt sehogy sem tudták fellelni.
Koltai A.: i. m. 208.

17 Thaly Kálmán 1866-ban már megfordult az Erdődy család vörösvári levéltárában, l. Thaly Kálmán jelentése
a Rákóczi-Aspremont-Erdődy levéltárról. Századok 4 (1870) 581–604.

18 Véghely Dezső: A galgóczi levéltár. Századok 10 (1876) 576–581.
19 Nyizsnyánszky főleg a 16–17. századi anyagra figyelt. Az iratokat 88 ladulában helyezte el, azokon belül

pedig fasciculusokat alakított ki. Ez utóbbiakban már számozta az egyes darabokat. Kosáry D.: i. m. 656–
657.

20 A VI. kötetben 2, míg a VII.-ben 53 darab oklevelet közöltek, az Anjoukori Okmánytár köteteiben pedig
összesen kilencet (az I. kötetben 5, a III.-ban 1, a VI.-ban 1 és a VII.-ben 2 darabot).

21 A Bánffy-oklevéltár I. kötetét jegyző Varjú Elemértől 1912-ben vette át a szerkesztés feladatát Iványi Béla,
aki 1914 nyaráig zavartalanul dolgozhatott, majd a frontszolgálat után 1916 elejétől vette fel ismét a munka



anyagának egy részéről kéziratos kivonatokat is készített,22 azonban munkája inkább anyag-
gyűjtés volt, mintsem tényleges regesztázás. Az egyes okleveleket az akkori ladula-
fasciculus-numerus jelzet feltüntetésével külön papírra jegyezte, de nem minden esetben
emelte ki az átírásokat, illetve a tartalmi átírásokat. Van, hogy csak egy könyvészeti hivat-
kozást írt a jelzet alá, minden további megjegyzés nélkül. Gyűjtése nem terjedt ki minden
fasciculusra, például a 25., 28., 50., 53. és 61. fasciculusokból szinte minden oklevelet kiírt,
míg vannak olyanok, amikből egyet sem (pl. a 96., 97., 98. fasciculusok).

Az 1920-as évektől kezdve a levéltár a magyar kutatók számára hozzáférhetetlenné vált,
de a gyűjteményt továbbra is Galgócon őrizték. A II. világháború végén, 1945 elején
Erdődy Vilmos megkezdte Galgóc kiürítését, amit az illetékes szlovák hatóságok támo-
gattak, mivel a közeledő front miatt szükségesnek látták az értékek menekítését. A család
többek között a levéltári anyag egy részét is elszállította, köztük a középkori okleveleket,
de jelentős mennyiségű iratanyag maradt vissza a kastélyban is, amit először a pozsonyi
Mezőgazdasági Levéltárba szállították,23 ma pedig a Szlovák Nemzeti Levéltár egyik fondját
alkotja.24 A II. világháború után letétként Bécsbe került iratanyagot Robert Lacroix, a Haus-,
Hof- und Staatsarchiv levéltárosa rendezte. A sorozat mai alakját az 1990-es évek elején
nyerte el Gecsényi Lajos levéltári delegátus munkája nyomán, aki jegyzéket is készített
hozzá. A középkori okevélsorozat (Urkunde) a fősorozat mellett számos kiegészítő soro-
zatra bomlik. Ennek oka vélelmezhetően, hogy az oklevelek kiemelése több részletben
történt meg. Az oklevélsorozat szerkezete: 

Fősorozat, 1206–1526 Nr. 1–1274. 
1. kiegészítő sorozat, 13–16. század Nr. 2052–2112. 
2. kiegészítő sorozat, 1302–1524 Nr. 3052–2112. 
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fonalát. A második kötet anyagát 1918-ra zárta le. A galgóci levéltárból közölt anyag egy részét még Varjú
Elemér gyűjtötte 1912 előtt, de Iványi is megfordult a galgóci levéltárban. Az ott végzett munka lehetővéé
tételéért Erdődy Imre grófnak és feleségének meleg hangon mondott köszönetet az okmánytár második
kötetéhez írott előszóban. Bánffy II. V–VII.

22 Iványi Béla nem csak a Bánffy-okmánytár készítése kapcsán használta a galgóci Erdődy levéltárat, hanem a
Csánki Dezső irányításával végezett, Budapest középkori történetére vonatkozó gyűjtésben is. Kenyeres Ist-
ván–Kis Péter: Budapest középkori történetének bécsi levéltári forrásai. Kutatási beszámoló és terv a munka
folytatására. Urbs – Magyar Várostörténeti Évkönyv 1 (2006) 299–329., 309–310.

23 Bubryák O.: i. m. 233.
24 Slovenský Národný Archív. Listiny Erdődy (1216–1805). Internes elérése pl. http://monasterium.net/

mom/SK-SNA/LErd/fond 
25 Kis Péter: Kiadatlan oklevelek az Erdődy család Bécsben őrzött levéltárából (1251–1297). Levéltári Közle-

mények 75 (2004) 65–81., 66. A levéltár ismertetése: Fazekas István: A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar
vonatkozású iratai. Bp., 2015. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai I. Levéltári
leltárak 10.) 522–529. A Bécsben őrzött iratanyagot kutatók közül kiemelendő még Sölch Miklós, aki 2010
májusa és júliusa között nézte át mindazokat az elenchusokat, melyek az iratanyaggal együtt a császárvárosba
kerültek. Munkájából beemeltük a kötetbe a máshonnan nem ismert okleveleket, mindenhol utalva az általa
elvégzett gyűjtőmunkára.



3-5. kiegészítő sorozatok, 1235–1525 Nr. 9501–9591. 
6. kiegészítő sorozat, 1001–1500 Nr. 10001–10297. 
7. kiegészítő sorozat, 1221–1526 Nr. 11001–11210. 
A Mohács előtti okleveleket tartalmazó rész 2180 darab 1526 előtti oklevelet tartalmaz.

Később Fazekas István levéltári delegátus készített a levéltárhoz egy újabb, immár Excel-
táblázatba feltöltött jegyzéket.25

Jelen kötetben a bécsi Erdődy levéltárban található Árpád- és Anjou-kori oklevelek
regesztáit adjuk közre, tekintet nélkül arra, hogy azok eredeti, átirat vagy tartalmi átirat, il-
letve középkori vagy későbbi másolat formájában maradtak-e fenn. Összesen 408 darab
1000–1387 között kelt eredeti oklevelet őriz a család levéltára, az átiratokkal, tartalmi át -
iratokkal és későbbi másolatokkal együtt ez összesen 646 oklevél szövegét jelenti. Minden
egyes tételnél feltüntettük a jelenlegi levéltári jelzetet és a ladula-fasciculus-numerus szerinti
ún. „régi jelzetet”, amennyiben kapott ilyet a kérdéses oklevél.26 Erdődy György fentebb
már említett gyűjtése nyomán a levéltárba jelentős mennyiségű másolat került be. Amennyi-
ben ezeknek ismert máshol őrzött eredetijük vagy középkori átiratuk, csak rövid regesztát
készítettünk. Megadtuk az eredeti vagy átiratban fennmaradt példány jelzetét és annak
mérvadó kiadásához utaltuk az olvasót a további levéltári és könyvészeti adatok tekinteté-
ben. Mivel a bécsi levéltárat tekintjük elsődlegesnek a közlés szempontjából, az olyan ese-
tekben, amikor itt csak másolati példány van, az eredetit pedig Pozsonyban őrzik, a
regesztát a bécsi másolatról készítettük el és megjegyzésben utalunk az eredeti meglétére
(pl. 64. regeszta). Az Anjou-kor után kiadott oklevelekben átírt 1387 előtti oklevelek ki-
gyűjtését elvégeztük, remélhetőleg nem kerülte el figyelmünket egy darab sem. 

Annak ellenére, hogy a kötetben a magyar kutatás számára az I. világháború végétől
hosszú ideig elzárt és ezért teljességében ismeretlen bécsi Erdődy levéltár okleveleit tesszük
közzé,27 nem lett volna teljes a kép két további forráscsoport bevonása nélkül. A bécsi ok-
levelek között kaptak helyet a csak az Iványi Béla által készített regesztákban fenntartott,
illetve az I. világháború előtt napvilágot látott forráskiadásokban „galgóczi levéltár” szár-
mazási hely megjelölésével kiadott és ma lappangó oklevelek (33 darab).28 Amennyiben
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26 Körülbelül 200 tétel esetében hiányzik a régi jelzet. Jellemző, hogy ezeken nem találjuk a galgóci levéltár
rombusz alakú pecsétjét sem.

27 A kötetben tárgyalt korszakba eső oklevelek korábbi közlései: Kis 2004.; Süttő 2007. Az Anjou-kor utáni
oklevelek közlései: Botka 1875.; Fraknói 1889.; Csánki Dezső: Mátyás király mint városépítő. Egy budavári
sarokház történetéből. Századok 38 (1904) 297–321. és 395–412.; Bándi Zsuzsanna: Újonnan előkerült for-
rások Körmend középkori történetéhez. Vasi Szemle 47 (1993) 257–260.; Kis Péter: Bakócz Tamás budai
házingatlanaira vonatkozó oklevelek az Erdődy család bécsi levéltárából (1464–1518). Fons 12 (2005) 399–
421.

28 A feltételezések szerint az 1945-ös szállítás során érhették károk az iratanyagot. A régi jelzetek alapján ki-
alakított lista és a mai ismert oklevelek jegyzékének összevetése során az Árpád- és Anjou-kori iratanyag



ezeket Fejér György Codex diplomaticusa, illetve Hevenesi Gábor gyűjteménye tartal-
mazza, de ismert máshol található eredeti példányuk vagy középkori átiratuk, csak rövid
regesztát közlünk, minden más esetben részleteset. A regesztákban csak a teljes szövegű
átiratokban ránk maradt okleveleket és az évvel rendelkező tartalmi átiratokat vettük fel
külön tételekként, az említéseket nem. A másik forráscsoportot a galgóci Erdődy levéltár
ma Pozsonyban őrzött oklevelei jelentik, amiket a kötet függelékében adunk közre.

A helyneveket, illetve a köznyelvi szavakat általában betűhíven írtuk át. Abban az eset-
ben, ha csak Iványi Béla regesztáiból vagy kiadásból ismert a kérdéses oklevél, akkor az
ott olvasható szóalakot vettük át. A regeszta szövege utáni apparátusban feltüntettük az
adott oklevélre vonatkozó fontosabb levéltári és könyvészeti adatokat. Az előszó, az 1001–
1341 közötti rész, a függelék és a jelzetmutatók B. Halász Éva, míg az 1342–1387 közötti
regeszták, a név- és tárgymutató és a kötetszerkesztés Piti Ferenc munkája.29

Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítsége nélkül ez a kötet
nem jöhetett volna létre. Mindenekelőtt Erdődy István grófnak, hogy engedélyt adott az
oklevelek tanulmányozására és azok regesztáinak közzétételére. Oross András bécsi levél-
tári delegátus minden kérésünkre és kérdésünkre szinte azonnal reagálva felbecsülhetetlen
segítséget nyújtott számunkra munkánk során. Köszönet illeti két lektorunkat, Almási Ti-
bort és Rácz Györgyöt, akik kritikai észrevételeikkel, javaslataikkal tették jobbá az elkészült
kötetet.

A Bécsben őrzött okleveleket az Országos Levéltár nemzetközi projektje eredménye-
ként sikerült digitalizálni. A képek egyelőre a Magyar Nemzeti Levéltár kutatótermeinek
belső hálózatán érhetők el.30 DF számmal történő ellátásuk, a középkori adatbázishoz való
illesztésük folyamatban van. Az elkészült regeszták közlésével azonban nem volt célszerű
megvárni ezt a munkát, annak érdekében, hogy a kivonatokat mielőbb felhasználhassák a
kutatók.

13

pusztulása 5–10 százalék közöttire tehető, fenntartva azt, hogy a későbbiekben még kerülhetnek elő galgóci
eredetű oklevelek.

29 A szerzők az MTA-HIM-SZTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tagjai.
30 Rácz György: Beszámoló az ENArC projektről. Levéltári Közlemények 87 (2016) 297–304.
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2. Köz- és tulajdonnevek
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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. = dominica
E. = eredeti
Eml. = említés
Epiph., Epif. = Epiphaniae
ev., ewang. = evangelista
Exalt. = Exaltatio
f. = feria
fe. = festum
Febr., febr. = Februarius, február

glor. = gloriosus
hh. = hiteleshely(i)
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
Má. = másolat
mart. = martyr
Mart., márc. = Marcius, Martius, március
máj. = május
Megj. = megjegyzés
Nat. = Nativitas
nb. = nembeli
Non. = Nonae
Nov., nov. = November, november
o. = ország
oct. = octava
Oct., okt. = October, október
OO. SS. = omnes sancti
p. = post
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes
prox. = proximus



[     ] pótlás
~ névváltozat
∋: helyesbítés
……. szöveghiány

[?] bizonytalan olvasat
+ hamis oklevél
[!] így

Purif. = Purificatio
Quadr. = Quadragesima
quind. = quindena
R. = regesta
Remin. = Reminiscere
Resurr. = Resurrectio
Ro. = Románia
S. = sanctus
sabb. = sabbatum
sc. = scilicet
Sept., szept. = September, szeptember
Sz. = Szlovákia
Sze. = Szerbia

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

1. 1001.

[I.] István király (U) adománylevele a pannonhalmi monostor részére.

Má.: D10001. (53-1-1.) 18. századi.
R.: Iványi 11/2. 1.
Megj.: Az oklevél interpolált példánya: BFL Konventi Lt. Capsarium 2. és 13/a. (DF 206927.);

kritikai kiadása: DHA I. 26–41. (A korábbi kiadások adatait l. ott.)

2. 1166. okt. 24.

[II.] Géza király fia: [III.] István király (H, C, Da, Ra) Dobica fia: Wid kérésére engedé-
lyezi, hogy lelki üdvéért, szülei egyetértésével a keresztes lovagoknak (fratres
Iherosolimitanes) adományozzon három predium-ot: Sala-t, ahol Szt. Péter tiszteletére
szentelt monostor van; a Sala másik részén fekvő másik predium-ot és a Cuchinuis nevű
predium-ot, azok minden tartozékával. A keresztes lovagok és az ispotályos ház szegényei
(sancti pauperes hospitalis domus) az adományt örökre bírják. A privilégiumot Vilcina er-
délyi, Chemma egri, Macharius pécsi, István csanádi püspök, Ampud nádor, Lőrinc comes,
Ruben comes, Wid comes, Smaragd comes jelenlétében állították ki és a király pecsétjével
erősítették meg. A rendelkezés megszegőit egyházi és világi büntetéssel fenyegeti meg.
Data hec kartula IX. Kal. Nov., a. d. Incarn. 1166. Wid életében három másik predium-át
megtartja magának, halála utánra ezekből kettőt – Nadech-et és Szentmihályt (S. Michaelis)
– ad fiának, Merissa-nak, valamint a Szentgyörgy (S. Georgius) nevű nagy predium felét,
míg annak másik fele a feleségéé legyen.

E.-je elpusztult vagy lappang.
K.: F. II. 174–175. (Hevenesi-gyűjt. alapján.); HO VII. 1–2. (Eszerint E.-je az Erdődy család

galgóci levéltárában volt hártyacsíkon függő pecséttel, melyről a pecsétkép már kitöredezett.)
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 578; Iványi 11/2. 2; RA 111. szám. (Egyéb korábbi kiadások

felsorolásával.)

3. 1199.

Imre király Onch comes fiainak: Jánosnak, Jakabnak és Onchnak adja a Körös folyónál,
Macra mellett fekvő Dyenusmonostora kegyuraságát, miután elvette azt Onch comes ro-
konaitól, Beche fiaitól: Lukácstól, Jánostól és társaiktól gonosztetteik miatt. Kelt Dezső,
a királyi aula kancellárja, Zebyn-i prépost keze által, a. d. Incarn. 1199., amikor Jób eszter-
gomi, Saul kalocsai érsek, Ugrin győri, Cathapan egri, Bolezlav váci, Kalan pécsi, János csa-
nádi, Elluin váradi, Kalenda veszprémi püspök, Mogh nádor, bácsi comes, Myka Bichor-i,
Fulko Budrug-i, Chepan Supron-i comes. 



E.-je elpusztult vagy lappang.
K.: F. II. 373–375. (Hevenesi-gyűjt. alapján, ami szerint E.-je az Erdődy család galgóci levéltá-

rában volt, 7-1-21.); MES I. 160–161. 
R.: RA 182. szám.
Megj.: Az oklevelet átírta a váradi káptalan 1315. jan. 19-én: EPL Esztergomi káptalan mlt.

70.1.6. (DF 238283.) Ennek regesztája: Anjou-oklt. IV. 17. szám.

4. 1206.

[II.] András király (H, Da, C, Ra, Se, G, L) Macharia comes fia: Tamás lovagnak (miles)
és örököseinek adja szolgálatai viszonzásául a Souncha nevű földet. A birtokba bevezetésre
János akkori kalocsai érseket küldte ki. A birtok határai: Euremnarha hely, Duna, Thul rév,
az Opus faluban élő szaracénok földje a Biziasfuka nevű helyen, a Szt. Gergely-monostor
apátjának fái, Chamul rét, Nogaruk, Arunt királyi falu, Szombatvásárhely (locus fori
Zumboth), Vduornuk falu földjének szomszédságban 4 határjel Vososkereky felé, Souncha
vár, Yros territorium, vadalmafák (arbuta), Holmod-nak nevezett kis hegy. Az uralkodó
adományozza még a Keurcha nevű halászóhelyet, a Zund faluig tartó Voyos folyót, és más,
a várhoz tartozó halászóhelyeket. Minderről pecsétjével megerősített oklevelet ad. Kelt
Guthfrid aradi prépost, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. Incarn. 1206., amikor János
esztergomi érsek, Calan pécsi, Kathapan egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Kalanda veszp-
rémi, Boezlav [!] váci, Vilmos erdélyi, Gothard zágrábi, Pethse győri püspök, Moch nádor,
soproni comes, Mercurius bán, somogyi comes, Cepan bácsi, Gyula bodrogi, Gyrco bihari
comes, Smaragd curialis comes, szolnoki comes, Banc újvári comes, Benedek vajda. Arenga.

E.: D1. (86-10-4.) Hártya, hátlapon 14. századi (Super terra Soluncha et piscina Keurce), valamint
későbbi kézzel írott tartalmi kivonat. Valószínűleg pecsét függesztésére szolgáló vágások az oklevél
középső részén.

K.: HO VII. 2–4.
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 578; RA 222. szám.

5. 1211.

[II.] András király 1211. évi privilegiális oklevelében megújítja az [I.] András király által
alapított tihanyi Szt. Ányos-monostor privilégiumát.  

Má.: D10002. (53-1-2.) 18. századi, a rendelkező részből csak Pechel falu vonatkozásait tartal-
mazza.

Tá.: Lackfi István nádor, 1392. okt. 13. > Jolsvai Leusták nádor, 1393. febr. 16. D10040. (18.
századi Má.-ban.)

Megj.: 1. Az oklevél két eredeti példányban maradt fenn, melyek közül csak az egyiket expedi-
álták: BFL Tihanyi apátság. Birtokiratok 6.2 és 5.3. (DF 208376.), ill. uo. Birtokiratok 5. és 5.1. (DF
208373.)

2. Az oklevél teljes szövegéről készült regesztát, valamint a többi fennmaradt példányra
vonatkozó levéltári adatokat, kiadásokat és kivonatokat l. RA 262. szám.
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6. 1212.

[II.] András király (H, Da, C, Ra, Se, G, L) Banc bihari comes és királynéi curialis comes
kérésére a Szurch nevű, 300 márkáért Ypoch-tól vásárolt föld birtokában őt és örököseit
megerősíti, egyúttal érvényteleníti Imre király azon privilégiumát, melyben a földet Ypoch-
nak adományozta. Ypoch a király előtt tagadta, hogy a privilégium a birtokában lenne, há-
romszor megidézve sem mutatta azt be. Ha a jövőben mégis bemutatná, annak jelen
privilégiumra semmilyen hatása nem lesz. Határjárás: a Ticia-ból kilépő folyó, a folyó jobb
oldalán földjel, mező, Szentmárton (S. Martinus), kis hegy, egy régi és egy új földjel, erdő,
nagy útnál két határjel (az egyik egy kiszáradt fa körül, a másik új), a népnyelven (vulgo)
Portouwa-nak nevezett tó, Artolph Szentmárton nevű földjének határai, Batur földje, út,
három ember (Banc, Batur és Lotgar comes) határai, út, ismét három ember (Banc, Lotgar
és Márton comes) határai, út, erdő, Boz nevű hegy, út, Chepan-nal közös határ, Lodan
falu határai, Lodantheth-nek nevezett telek (mansus), erdő, három földjel (Banc-é, Lodan
falué és Jánosé), út, János földjének határai, erdő, három határjel (Banch-é, Jánosé és a
Kureuch-i apát népeié), út, Mortua-nak nevezett (vulgo dicitur) tó, út, népnyelven (vulgo)
rekethia-nak nevezett bozótos, Bachwta-nak mondott út, Simeon mester földjének határai,
Petri falu felé tartó Herbolan nevű út, Sombotlevi falu, Warozlew falu, Jeika falu, Lewstach
falva (itt Banc, Jeika falu és Lewstach falva a határos), erdő, Couzeir [!] falu, a Salomon
Wasard rév (portus) felé vezető nagy út, Bezder falu felé egy új és egy régi határjel, erdő,
Geur falu, élő fákra és földre helyezett határjelek, Zomouken [!] falu, Ticia. A birtok körüli
falvak: Wareslow, Zobothleu, Petri, Lolcia [!], Baca, másik Baca, Moraz, másik Moraz, Za-
mata [!], Oiethe [!], Ouorz [!], Jeka, Ouyuerchier, Tuzer, Bezdir, Yorfy [!], melyek mind
mentesek Banc comes joghatósága alól, de neki és örököseinek évente vámot (tributum)
fizetnek az erdők után: házanként egy akó (aco) gabonát, két kakast és köteg (ligatura)
lent. A fentiekről az uralkodó Banc-nak pecsétjével megerősített oklevelet ad. Kelt Tamás,
a királyi aula kancellárja, veszprémi prépost keze által, a. ab Incarn. 1212., amikor János
esztergomi érsek, Bertold kalocsai electus, Sclauonia bánja, Kalán pécsi, Bolezlav váci,
Cathapan egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Vilmos erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri,
Róbert veszprémi püspök, Poth nádor, mosoni comes, Mihály vajda, Péter bácsi comes,
Bank bihari comes, királynéi curialis comes, Marcell kevei comes, curialis comes, Ochuz
soproni, Miklós pozsonyi comes. Uralkodásának 7. évében. Arenga.

Á.: a 291. számú oklevélben. 
Má.: D2. (47-21-12.) Középkori; a falvak felsorolása utáni rész a dátumig hiányzik belőle.
K.: HO VIII. 12–15. 
R.: RA 269. szám.
Megj.: Imre király oklevelét l. RA 214. szám.

7. 1221.

[II.] András király (H, Da, C, Ra, Se, G, L) előtt megjelent Ochuh bán és Machareius
fia: Tamás comes, és előbbi elmondta, hogy az őt örökség címén megillető Horostuncha
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nevű földjét elcserélte Tamással annak Duruichs, Lasna, Pola és Russa nevű földjeivel, ami-
ket a király aranybullás oklevelével (per bullam auream) adományozott neki. A felek azt
kérték, hogy az uralkodó foglalja oklevélbe a közöttük létrejött megegyezést. A király
Cyriacius zágrábi prépost frater-e: Bokon királyi emberrel iktattatta Horostuncha földet
Tamás comes-nek és örököseinek, pecsétjével ellátott oklevelében megerősítve őket annak
örök birtokában. Határjárás: Zawa folyó, Maho hely, a falu közepén János juhász (pastor)
háza, út, Cladnichs víz caput-ja, Lanha, Prepo... és Lanha folyók összefolyása, Sepchina
folyó, Zawa. Kelt Cletus, a királyi aula kancellárja, egri prépost keze által, a. d. Incarn.
1221., amikor ….. esztergomi, Ugrin kalocsai érsek, Guillermus erdélyi, Róbert veszprémi,
Desiderius csanádi, ..... Bertalan pécsi, Tamás egri, Kozma győri, István zágrábi püspök,
[Borz] fia Miklós nádor, soproni comes, Ochuz bán, Neuka vajda, Dénes királyi tárnok-
mester, ..... comes, ..... bodrogi comes, királynéi udvarbíró, Ochuz fia: Lőrinc Kewe-i, Banc
fejéri, Batis mosoni, Smaragd pozsonyi, ..... Tamás Wolkou-i, Marcell frater-e: Péter temesi
comes, Demeter királyi asztalnokmester (senescalus), Vosuar-i comes, László királyi lo-
vászmester (marescalcus), Posogna-i comes. Uralkodásának 18. évében. Arenga.

E.: D11001. (61-1-2.) Hártya, két helyen sérült, ami 9 sorban okoz 1-6 szóig terjedő hiányokat.
Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. (Iványi szerint a függőpecsétbe
egy gemmás kontrapecsétet nyomtak.)

K.: HO VII. 8–9; Smič. III. 203–204.
R.: Iványi 11/2. 5; Kukuljević, Regesta 142. szám; RA 366. szám.

8. + 1231. szept. 4.

A veszprémi káptalan tudatja, hogy Pous mester zalai comes királyi emberrel kiküldték
tanúságtevőjüket, Péter mester kanonokot a Tyhon-sziget előtt fekvő birtokok bejárására
és iktatására Lőrinc tihanyi apát és tisztségbeli utódai részére, és az oklevélben leírják a ha-
tárokat.

Á.: Lackfi István nádor, 1392. okt. 13. > Jolsvai Leusták nádor, 1393. febr. 16. D10040. (18. szá-
zadi Má.-ban.)

R.: Iványi 11/2. 6.
Megj.: 1. Az átíró oklevél eredetije: BFL Tihanyi apátság. Birtokiratok 33. és 1.23. (DF 208403.)

2. Az oklevél formulái a 14. századra mutatnak. Kritikáját l. Erdélyi 1903. 103–104.

9. 1237.

A bácsi káptalan tudatja: Tamás bán fiai: Gergely és Tamás azt kérték tőlük, hogy bir-
tokosztályuk megszemlélésére küldjék ki tanúságtevőjüket. A káptalan a nevezettek, vala-
mint az elhunyt Tamás bán feleségének kérésére kiküldte ….. papot (sacerdos), a kalocsai
érsek vikáriusát, aki a következőket jelentette: Gergely a rokonai egyetértésével a birtokokat
két részre osztotta, melyekből fivére (frater), Tamás válaszott. Tamás Gergelynek hagyta
a ….. nevű birtokot és azt a részt, melyet atyjuk (parens) bírt Poucha-n szolgákkal és
libertinus-okkal. Továbbá a Barana-ban lévő predium-ot, amit Sciluas asszony a hozzá tar-
tozó szolgákkal hagyományozott, továbbá Bács megyében (parochia) a Vyloc nevű
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predium-ot Seecloc-kal és Quivsund faluval, valamint Kaslov falut szolgákkal és libertinus-
okkal; továbbá Belsund-on 5 hajós szolgacsaládot (mansio; a nevük: Hulda, Quercud, Bec,
Vdi, Guinisa) és 2 halász szolgacsaládot. A [hajósok és a halászok] bevétele (redditus) és
a vizek közösek maradnak. Tamás a fivérének hagyta ezen kívül a Sitnia-i predium részét
a hozzá tartozó szolgákkal; 6 szőlőt (egyet Kenez plancula felett, Circ szőlőt, ....., Bvltin
szőlőt, Juanca szőlőjét, az Oros falu melletti szőlőt), melyek a Sar nevű predium-mal szem-
ben helyezkednek el. Tamásé lett Manusloy birtok Aniac, Bolozyn, Kengusar és Billa fal-
vakkal, és az a rész .....-n, amit apja bírt. Mivel ezek a földek szegények, ezen kívül megkapja
a telket ….., malom[helyet] két malommal, két szántó rabszolgát (mancipium), egy ekére
való ökörrel, három libertinus-t (a nevük: ….., Cristen és Luga), Bács megyében (parochia)
három Sen Paul nevű falut, ... nevű predium-ot, melyen a háza áll. Továbbá Oloruc és
Belsund falvakat minden szolgával és libertinus-sal. A Gergelynek maradó 5 hajós-mansio
és 2 halász-mansio bevétele közös. Syrmia-ban a Kotias-on lévő birtokrész a tartozékaival
együtt Tamásé lett. A Zvan-on lévő szőlők bevételei mindaddig Tamás négy lányát illetik,
amíg férjhez nem mennek, házasságkötésük után pedig a szőlők visszaszállnak Tamás bán
fiaira. Ha a felek valamelyike a megegyezést nem fogadja el, 50 márka megfizetése után
perbe léphet. Minderről a káptalan chirographált és pecsétjével megerősített oklevelet ad.
[D.] a. gratie 1237., amikor István prépost, Zuer olvasókanonok, Jakab ….., András bácsi
főesperes, Adorján őrkanonok, Tamás szerémi főesperes, Miklós szegedi főesperes, János
dékán.

E.: D11002. (61-1-3.) Hártya, vízfoltos, nehezen olvasható. Felső szélén az ABC betűk alsó fele
látható. Hátoldalán későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. R. szerint a töredékesen
fennmaradt pecsét körirata: + SIGILLVM [capituli] BACHIEN[SIS].

K.: HO VII. 23–24.
R.: Iványi 11/2. 7.

10. 1243.

[IV.] Béla király Ludány-i Soboslaus fia Virk-nek [!] adományozza hűséges szolgálataiért
a 3 és fél ekényi Zobodok nevű földet.

Má.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 1. (Sölch Miklós
gyűjtése alapján)

11. 1244. okt. 5. Segesd

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy a Szlavóniából (de partibus
Sclauonie) származó Péter fia: Endre comes először atyjának, majd pedig neki és orszá-
guknak hűen szolgált, különösen akkor, amikor a tatárok támadása idején az övéivel védte
őt. Az uralkodó mindezek viszonzásául Delepchka földet adja neki és örököseinek a tar-
tozékaival együtt, ami Sclauonia-i Petco örökös nélküli elhunyta után királyi kézbe került.
A birtokba való bevezetésre Dénest, egész Sclauonia dux-át küldte ki. A birtok határai
Dénes dux oklevele szerint: a Welyka Dyplicka nevű forrás, ahol Petko három vejének
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(gener) földje ki lett hasítva Dyplicka földből, negyedrészben pedig a leányainak elválasztva;
folyó forrása, hegy, útnál határként szolgáló tölgyfa, kiszáradt völgy, tölgyfa, földjelek, fák,
szőlők vége, hegy, Kis (Minor)-Dyplichka forrás, ami Rocounuk vár földjét választja el,
ahol azon föld comes-e: Wogrozlou a határos; Minor Dyplicka-forrásánál Rodus szom-
szédsága, Rocounuk vár szomszédsága, hegy, a Szentmihályról (S. Michael) Zagrabia felé
menő nagy út, Kemluk vár szomszédsága, Cuplen fia: Wolcomer szomszédsága, út, Welyka
Dyplychka forrás, hegy, két földjel, Wyd Kemlek-i jobbágy szomszédsága, Wolcona
[kemléki] jobbágy szomszédsága, földjel, hársfa, Welykawyze forrás, Wolcona és leszár-
mazottai szomszédsága, a Welika mellett Jaxa bán szomszédsága, földjel, ahol a király ka-
nászai a szomszédosai, akiknek a centurio-ja Myzlona, mogyoróbokrok, cseresznyefa,
földjelek, fák, kis folyó. Hogy az adomány örök időkre megmaradjon, az uralkodó Endre
comes-nek a fentiekről kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. apud Segust,
a. ab Incarn. d. 1244., III. Non. Oct., uralkodása 9. évében. Arenga.

E.: D4. Hártya, közepén vízfoltos, nehezen olvasható. B iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat.
Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

Á.: az 55. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Welika Dulypchka, Rokonuk, Vogruzlou,
Wolkyna, Welikawize, Welkyna, Welica, Segusd.

K.: HO VII. 29–30. (Á. alapján.); Smič. IV. 241–243. 
R.: RA 777. szám; Kukuljević, Regesta 465. szám.

12. 1244. okt. 28. Komárom

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co) tudtul adja, hogy mivel a Kurmund-i
hospeseket meg akarja őrizni jelen állapotukban, ezért a következő szabadságokat adja
nekik: (1) A király nem közülük valót nem állít bírónak, hanem csak akit őt maguk válasz-
tanak egymás között, akiről tudják, hogy alkalmas és hasznára lesz a közösségnek.
Választottukat be kell mutatniuk az uralkodónak és ő fog minden ügyben ítéletet hozni.
Ha a bíró nem tesz eleget a pereskedőknek, akkor neki – és nem a népnek (populus) –
meg kell jelennie a király előtt. (2) Ha a a tolvajt maguk között elfogják és tolvajlásának ér-
téke meghaladja a 60 frisaticus-t, akkor fel kell akasztani (fur ... suspendio condempnetur).
(3) Ha valaki ártatlan gyilkolt és elítélik, fejével bűnhődjön. Ha valaki másnak a kezét le-
vágja, veszítse el a saját kezét. Ha valaki polgártársa házára támad fegyveresen, akkor 10
márkában marasztaltasson el. (4) Ha a király fegyveresen vezet hadat, akkor minden 15
mansio-nak ki kell állítania egy páncélost (panceratus) dárdával, mellvérttel, sisakkal, nyíllal
és minden más szükséges felszereléssel és két lóval. A harcosok nem a bárók csapataihoz
csatlakoznak, hanem a király zászlaja alatt harcolnak és oda mennek, ahová a király parancsa
küldi őket. (5) A közülük való kereskedők Vasvár és Zala megyékben (parochia) áruik után
nem fizetnek vámot. (6) Ha valaki közülük örökös nélkül halna meg, javaival szabadon
rendelkezik, vagy azokat az ott épült egyházra, vagy rokonaira hagyhatja. (7) Ha a háború
miatt valamely német kereskedők az utak veszélyeitől félve közöttük maradnak a béke be-
köszöntéig, akkor személyükben és javaikban szabadon időzhessenek ott. (8) A Raba-nál,
Druska falunál kezdődő és a közösség Gelka nevű malmáig tartó kaszálót szabadon hasz-
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nálhatják, senki ellentmondásával nem törődve, de a Cernech folyón túl nem mehetnek,
mert ami azon túl van, azt a király a várnak kívánja megőrizni. A fentiekről a király kettős-
pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. prope Kamarun, a. d. Incarn. 1244., V. Kal.
Nov., uralkodása 10. évében. Arenga.

E.: D5 (83-6-1.) Hártya, B iniciálé, függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tárgymegjelölés.

Á.: az 56. számú oklevélben. 
K.: HO VI. 42–43. (Á. alapján.); ZW I. 210–211.
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876). 578; RA 786. szám; Süttő 2007. 23. 

13. 1244.

[IV.] Béla király Ludány-i Soboslaus: fia Bogominus [!] comes-nek adja a Nyitra várától
felmentett Duos [!] és Urmen földeket, amiket [II.] András adományozott atyjának, de az
erről szóló privilégium elveszett, [II.] András pedig már elhunyt, ezért az uralkodó a föl-
deket új adomány címén neki adományozza a maga és atyja hűséges szolgálataiért.

Má.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 1. (Sölch Miklós
gyűjtése alapján)

14. 1246.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co) tudtul adja, hogy Ludan nembeli Zabazlaus
fia: Wytk ~ Witk már gyermekkorában is mellette volt, háborúban és békében egyaránt
hűségesen szolgált, különösen, amikor Csehországba és Oroszországba (Ruthenia) követ-
ségbe küldte, és amikor a tatárok az országra rontottak, akkor Wythk a családja gondját
hátrahagyva vele tartott a tengerpartra. Mindezekért az uralkodó neki és örököseinek ado-
mányozza a nyitrai vár alól felmentett Chatar nevű, 18 ekényi földet minden tartozékával
együtt. A birtokba való bevezetésre az uralkodó Móric királyi asztalnokmestert, nyitrai
comes-t küldte ki. Határjárás Móric comes jelentése szerint: Lodan föld szomszédságában
két határjel, Hymilich föld szomszédságában három határjel, folyamatosan lehelyezett ha-
tárjelek, a Witk comes és frater-ei tulajdonában lévő Bodoch föld szomszédságában három
határjel, három sarok-határjel a Beles-i nemesek földjénél, három határjel a bozótosban,
völgyben Duor föld szomszédságában két határjel, a Witk comes tulajdonában lévő Vrmyn
föld szomszédságában lévő bozótosban két határjel. Minderről az uralkodó kettőspecsét-
jével megerősített oklevelet bocsát ki. D. a. d. 1246., uralkodásának 12. évében. Arenga.

Á.: I. Ferdinánd király, 15[5]1. ápr. 1. D6. (25-3-1.)
K.: CDMor XV. 3–4; Marsina II. 157–158. 
R.: Iványi 11/2. 10.
Megj.: 1. Az oklevél eredeti példánya: Státní Oblastní Archiv v Treboni. Rozembersky archív:

Cizi statky 124. Chatar 4. (DF 290647.) Marsina szerint hártya, majdnem teljesen ép függőpecséttel.
(Pecsétjének fotója: Marsina II. 21.)

2. Az oklevél kivonatait a HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 25.
Fasc. 7. Nr. 1a. és Lad. 26. Fas. 1. Nr. 1. alatt is megtaláljuk. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)
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3. Az oklevél további másolatai: I. Ferdinánd király, 1551. ápr. 1. MNL A 57. Magyar
Kancelláriai Levéltár. Libri regii. 2. kötet. 523–525. oldal. Ugyanennek másolata: SNA Erdődy család
galgóci hitbizományi levéltára 16. (25-7-1. régi jelzet alatt); olmützi káptalan, 1550. jan. 17. DL
86498. (Nádasdy család nádasdladányi lt. 1-118.) 18. századi.

15. 1247. jan.

A csázmai káptalan tudtul adja, hogy István fia: Macharia és annak fiai halála után bir-
tokaik a rokonaik: Tamás fiai: Gergely és Tamás, Péter mester gyermekkorú fia: Péter és
frater-e: András kezére háramlottak, akik a káptalan előtt elmondták, hogy egymás között
ezen birtokot [!] úgy osztották fel, hogy annak déli fele Gergelyé és Péter mester gyermek-
korú fiáé (aki helyett özvegy anyja jelent meg), az északi rész pedig Tamásé és Andrásé.
Határjárás: a Chasma folyó mellett, a Tamás bán és István között korábban létrejött bir-
tokosztály során elhelyezett határjel, Péter fiainak határa, a vásár (forum) alsó része, Ebsev
folyó, Péter fiainak határai. A Zova és a Loana folyó közötti földet a felosztott birtok
északi részéhez csatolták, azaz Tamásé és Andrásé lett. A Zova-n túli föld Szt. Márton-
egyház felé eső negyedrészét Andrásnak és Tamásnak iktatták, a vásár felé eső háromne-
gyed része Gergelyé és Péter mester fia: Péteré lett. A magyarországi (H) Patka földet
Gergelynek és Péternek iktatták. A vásárvámot (tributum fori) a birtokhoz hasonlóan négy
részre osztották, melyből egy Andrásé és Tamásé, három Gergelyé és Péteré lett. A szőlőket
és a birtok egyéb haszonvételeit mindenki a saját részén bírja. Az osztálynak ellentmondó,
vagy azt meg nem tartó fél 50 márka bírságban marasztaltasson el. Az osztályt a felek
Munuslov birtokban tették. A káptalan a fentiekről a felek kérésére pecsétjével megerősített
oklevelet bocsát ki. A. gratie 1247., mense Jan., amikor Fülöp zágrábi püspök, Zozima
prépost, Pál olvasó-, Jakab éneklő-, Lukács őrkanonok.

E.: D11003. (61-1-5.) Hártya. Alul az ABC betűk felső fele látható, függőpecsétre utaló sodrat.
K.: HO VII. 33–35; Smič. IV. 311–312. 
R.: Iványi 11/2. 11; Kukuljević, Regesta 514. szám.

16. 1250.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Garig-i Dyan, másrészről Micov,
Druzyslay fia: Mixa és Micula fiai, és utóbbiak elmondták, hogy Poloziticha nevű öröklött
földjüket eladták Dyan-nak és örököseinek, 3 márkáért és ferto-ért, ahogyan az Henrik
somogyi comes oklevelében áll. Határjárás: Chazma folyó mellett kereszttel jelölt tul fa,
malacha, Poloziticha folyó, fennsík, kereszttel jelölt cseresznyefa, Zeznich folyó, Paulin
föld, Zalatinnik folyó, kereszttel jelölt gertan fa, Zalatinnik folyó, várnépek földje, kereszttel
jelölt tul fa, völgy, két kereszttel jelölt tul fa, erdő, Poloziticha folyó, Chasma folyó, ke-
reszttel jelölt gyümölcsfa, Chasma folyó. A káptalan az eladásról a felek kérésére pecsétjével
megerősített oklevelet állít ki. D. a. d. 1250.

E.: D11004. (61-1-6.) Hártya, hiányzó C iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi
kézzel írott tárgymegjelölés.

K.: HO VII. 39; Smič. IV. 438–439.
R.: Iványi 11/2. 13; Kukuljević, Regesta 595. szám.
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17. 1251. ápr. 3.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy Irislaus fia: Iwan comes-
nek adományozta a Lipouch nevű hegyet, hogy ott várat építsen, amit ő saját költségén
meg is építtetett. A király a vár alatti Bregana nevű, az Oclinch vártól kiemelt földet (ami
nélkül a várat nem lehet megtartani), valamint a Lipouch nevű hegyet vagy várat (mons
sive castrum) Iwan-nak és örököseinek adományozza örök birtoklásra. A föld határai, Ist-
ván, egész Sclauonia bánjának oklevele alapján: egy állóvíz (aqua non currens) Bregana-
ba való belépése, Lessuhel-nek nevezett hely, Gragdna víz forrása, Reunaceria-n két
határjel, Ostruz hegy, a Gradna-ba folyó víz, gyepű (indagines), Zaua víz, németek
(theutonici) szomszédsága. A király mindezekről kettőspecsétjével megerősített oklevelet
bocsát ki D. a. d. 1251., III. Non. Apr., uralkodása 16. évében. Arenga.

Á.: Zágrábi káptalan, 1550. (HO VI. szerint a Rákóczi-Aspremont-Erdődy család levéltárában
őrizték Vörösvárott.)

K.: HO VI. 59–60. (Á. alapján.); HO VII. 40. (Az Erdődy család galgóci levéltárában volt E.-je
alapján.); Smič. IV. 441–442. 

R.: Kukuljević, Regesta 596. szám. (Eszerint E.-je a Horvátországból Galgócra szállított Erdődy-
levéltárban volt.); Szabó K., Száz. 4 (1870) 605. (Á. alapján.); RA 943. szám.

18. 1251. szept. 3. Buda

[IV.] Béla király 1251. szept. 3-án, Budán (Bude, a. d. 1351., III. Non. Sept.) kelt nyílt
oklevele szerint egyrészről Priuart fiai: János, Priuart és Hektor, másrészről Chac fiai:
Dénes és Tyba az Abad-i rév (portus) miatt közöttük lévő perben fogott bírók segítségével
a következő megegyezésre jutottak (ahogyan azt az egri káptalan oklevelével jelentették
az uralkodónak): a révnél fizetendő vám Jakab ünnepétől [júl. 25.] annak harmadik évfor-
dulójáig (a fe. S. Jacobi usque ad tertium fe. S. Jacobi) Chak fiaié: Dénesé és Tyba-é, vala-
mint Dénes volt nádor fiaié: June-é és Samud-é, mivel János és fivérei (frater) az ottani
vámot a tatárjárástól kezdve egészében maguknak szedték. Jakab ünnepének harmadik év-
fordulója után a vám harmadrészét János és fivérei, valamint örököseik bírják, kétharmad
részét pedig Dénes, Tyba és Dénes fiai. Ha Jakab ünnepének harmadik évfordulója előtt
János és fivérei Chac fiai és Dénes fiai ellen pert indítanak, vagy bármilyen módon zaklatják
őket, akkor az őket megillető harmadrészt veszítsék el. Ha pedig Chac fiai és Dénes fiai
vagy örököseik Jakab ünnepének harmadik évfordulója után Jánost és fivéreit zaklatják,
akkor a nekik jutó kétharmadot veszítsék el. A felek kérésére a király megerősítette a meg-
egyezést.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: ÁÚO VII. 324–325; Bánffy I. 306. és 515–516. (mindkettő Tá. részeként)
R.: F. VII/1. 296. (egy közelebbről nem azonosított 1372-es oklevél alapján); Nagy I., T. 1 (1883)

96–97; RA 953. szám.
Megj.: Az oklevél átirata: Jolsvai Lesták nádor, 1395. máj. 8. DL 8003. (NRA 556-29.) További

tartalmi átiratai: 1. Bebek Imre nádor, 1372. okt. 25. DL 41880. (Múz. Ta.) 2. Garai Miklós nádor,
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1409. jún. 10. DL 42999. (Uo.) Megegyezik az Erdődy levéltárban fennmaradttal. Ennek 1800. júl.
23-i másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

19. 1251.

Pál országbíró és zalai comes tudtul adja, hogy a Custan-i királynéi népek, udvarnokok
(wduornici) és várnépek Boxa országbírói emberrel Jakab hadnagyot (maior exercitus),
Bertalan comes-t és rokonaikat földjeik elhatárolása miatt a jelenléte elé perbe hívták, és
jóllehet Jakab és rokonai nem akarták, de a népek gyakori pereskedései miatt az országbíró
a földeket a következőképpen határolta el: a Zala melletti Aruktu-n két határjel, nagy útnál
két határjel, erdővel borított hegy, mező, Coromoch föld határai, Cuzuenus folyó (ahol
Pupul rokonaival határos), Péter fia: Aba és Farkas határai, a Zala-ban Péter fiának szigete.
Mivel a Custan-iak hasonló malmot nem tudtak Jakabnak és rokonainak adni, ezért az Alsó
(Inferior) Ketudhida felé eső malmot és az ott lévő kis szigeten két holdnyi földet curia-
nak és malomépületnek, továbbá mivel hasonló kaszálókat sem tudtak adni nekik, ezért
két helyen kaszálót (egyiket a szőlők alatt, a másikat Ketuhida közelében lévő mogyoró-
bokroknál), melyek 20 holdnyi földet és 25 szőlőt foglalnak magukba, iktat az országbíró
Jakab hadnagynak, Bertalan comes-nek és rokonaiknak örök birtoklásra, ahogyan korábban
is örökség jogán birtokolták. Hogy Jakab hadnagy, Bertalan comes és rokonaik ne zaklat-
hassák a Custan-i népeket a fentiek miatt, az országbíró minderről pecsétjével megerősített
oklevelet bocsát ki. D. a. gratie 1251.

Á.: I. Mátyás király, 1476. máj. 29. D744. (86-4-1.)
K.: Kis P., LK 75 (2004) 67–68.

20. 1252.

A veszprémi káptalan előtt megjelent egyrészről a fehérvári káptalan képviselője: Dénes
pap (sacerdos) a káptalan saját megbízólevelével, másrészről a Chatar-i egyház képviselője:
Benedek pap, és elmondták, hogy a két egyház egymástól el nem választott földet birtokol
a Zala megyei (diocesis) Sarusd-on, mely miatt Pál zalai comes, a királyi aula bírója előtt
pereskedtek, de segítségével a következő megegyezésre jutottak: a földet Pál comes po-
roszlója felosztja és a két félnek a törvényes részét átadja. A fehérvári egyház részének ha-
tárai: vízelvezető ároknál fűzfa, ugyanott a síkságon (in planitia) a Chatar-i egyház határa,
liget kezdeténél két határjel, nyárfaligetben két határjel, útelágazásnál két határjel, két ha-
tárjel, Captharuskurthwel-nek nevezett körtefa, nagy útnál keletről a fehérvári egyház, nyu-
gatról a Chatar-i egyház határa, a Kewrus víz melletti legelőnél az út mellett két határjel,
az egyik a körtefa mellett, a másik körtefán, Kewrus víznél két határjel, Egurzeg helyen
két határjel, végig az Egur és a Kewrus víz mellett, két határjel (az Egur a vízzel a fehérvári
egyházé, a liget a legelővel a Chatar-i egyházé), Egur mellett két határjel, ligetnél két határjel,
ligetben másik két határjel, Balázs földjének határai, két határjel. A káptalan a felek képvi-
selői kérésére a fenti megegyezésről pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Ró-
bert mester olvasókanonok keze által, a. d. 1252., amikor Zlaudus püspök, Henrik prépost,
Simon éneklő- és János őrkanonok.
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Á.: a 331. számú oklevélben. 
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1430. jún. 29. D10097. (53-3-9.) Eltérő névalakjai: Chathar, Sarosd,

Kaptaruskerthuel, Querus, Egerzegh, Eger.
R.: Iványi 11/2. 15.

21. 1253. márc. 29.

A nyitrai káptalan előtt megjelent Hena fia: Jakab a Ludan-i telekhelyét (locus curie),
mely egyfelől Wythk, másfelől Indrih comes telkei között fekszik, frater-ei: Benedek és
Aghka jelenlétében és tudtával eladta ezen Wythk-nek három márka ezüstért. Erről a káp-
talan pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. A. gratie 1253., d. IV. Kal. Apr., amikor
Demeter mester olvasókanonok.

E.: D8. (25-1-1.) Hártya, függőpecsétre utaló vágások, alul ABC chirographum.
K.: ÁÚO VII. 358. (Rajcsányi Ádám kéziratos oklevélgyűjteménye alapján.); Marsina II. 295–

296. 
R.: Iványi 11/2. 6.

22. 1253. aug. 16. [Babót vár mellett]

[IV.] Béla király 1253. aug. 16-án, uralkodásának 18. évében (a. d. 1253., XVI. Kal. Sept.,
regni autem sui a. 18.) kelt privilegiális oklevele [átírja István szlavón bán 1252. ápr. 24-én
kiadott oklevelét] Újkörös (Nova Civitas Crisiensis) határairól.

Tá.: Zsigmond király, 1408. márc. 13. > Marcali Dénes szlavón bán, 1422. jan. 26. D10086. (61-
3-24.)

R.: RA 997. szám. (Az oklevélre vonatkozó további levéltári és könyvészeti adatokat lásd itt.)
Megj.: 1. A kiegészítés oka, hogy Tá. nem említi István szlavón bán oklevelét.

2. Marcali Dénes oklevelének átirata: csázmai káptalan, 1424. febr. 10. > Zsigmond ki-
rály, 1424. márc. 11. HDA Grad Križevci. Diplomata 5. (DF 267985.)

23. 1254.

A nyitrai káptalan előtt Zohud comes fia: Miklós és Lvdan nembeli Bogomer comes
fia: Péter elmondták, hogy a Nyitra megyei Doran föld ügyében pereskedtek, de frater-eik
és rokonaik – Szakállas (Barbatus) Lőrinc, Chaba, Indruh és Kozma – döntése nyomán a
következő megegyzésre jutottak: Miklós a Doran földből őt megillető, hat öl hosszúságú
részt Péternek és örököseinek hagyja örök birtoklásra, cserébe pedig elfogadja maga és
örökösei részére Pétertől az őt atyai örökségként (hereditario et paterno) megillető kaszálót
és a Nyitra vízből (de aqua Nitriensi) kivált vizet. Doran föld ezen része két út között fek-
szik, az egyik Doran faluból Chaba falujába, a másik Topulchan faluba, a Nitria folyó felé
tart. A kaszáló Péter malma alatt fekszik a mondott vízzel együtt, ahol, vagy afelett Péter
malmának sérelme nélkül Miklós malmo(ka)t is emelhet. A malmok, a kaszáló és utóbbi
bevételei és hasznai Miklósé és örököseié, akik ezekkel szabadon rendelkezhetnek. A felek
kérésére erről a káptalan pecsétjével ellátott oklevelet állít ki. Kelt Demeter olvasókanonok
keze által, a. d. 1254.
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E.: D9. (25-1-2.) Hártya, néhol kisebb lyukakkal. C iniciálé, alul ABC chirographum.
K.: Kis P., LK 75 (2004) 68–69.
R.: Iványi 11/2. 17.
Megj.: 1. Az oklevél szokatlan formulái miatt gyanús hitelű. A nyitrai káptalan 13. századi ok-

leveleinek formulás részeire l. Kurecskó 1999. és Kurecskó 2000.
2. Kivonatát a HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 1. Nr.

3. jelzet alatt is megtaláljuk. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)

24. 1255. jan. 18.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy Herman nembeli Kuchow
fia: Dees, Kurmend-i comes hűséges szolgálatai miatt – abban az időben, amikor a tatárok
(barbara gens Thartarorum) az országot lerohanták, Dees a királyi hadseregében bátran
küzdött; amikor a király a rokona, a cseh (Bo) király fia ellen hadat viselt, Dees comes
Verstumpheld vár védelmében hűségesen harcolt – kiérdemelte az ő bőkezűségét. Az ural-
kodó a fentieket és Dees más szolgálatait is emlékezetébe idézve annak a toronynak a fenn-
tartására (sustentatio), melyet Dees az uralkodó akaratából Kurmend faluban építettett, a
Vasvártól kiemelt Zalak nevű, üres és lakatlan földet adományozza neki és örököseinek a
toronnyal és a torony árkában lévő halászóhellyel örök birtoklásra. Ha Dees comes vagy
örökösei malmot, más haszonvételt vagy bármilyen építményt (opus) emelnek Kurmend
földön, akkor azt is szabadon bírhassák. Dees comes vállalta, hogy a tornyot a saját költ-
ségén megerősíti. Ha Dees comes maga vagy örökösei birtokaikat a hűtlenséget kivéve
bármilyen okból elvesztik, a tornyot Zalak földdel akkor is békében bírják. Zalak föld ha-
tárai, ahogyan az uralkodó parancsára kiküldött Balduyn vasvári comes bejárta: Remeked
fia: Miklós szomszédsága, Dees comes rokonságának határai, Swk víz, Herosth nemzetség
földje, út, Demeter mester szomszédsága, Swk víz melletti liget, Lapsa falubeli várnépek
szomszédsága, Swk víz, Leuchenegh folyó. Minderről az uralkodó kettőspecsétjével meg-
erősített oklevelet bocsát ki. D. a. d. 1255., XV. Kal. Febr., uralkodásának 20. évében.

Á.: az 52. számú oklevélben. 
K.: C. Tóth N., Száz. 140 (2006) 469–470.

25. 1255. máj. 3. Pest, a Duna mellett

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Bu, Cu) előtt megjelent a Dubica megyei
Tolztonch-i Vogrisa az egész nemzetségével együtt, és térdre ereszkedve elpanaszolták,
hogy a marturina és pondus beszedői őket megadóztatták, de ezeket az adókat ők soha
nem fizették. Mivel a panasztétel idején István, egész Sclauonia bánja a királyi kúriában
volt, ezért az uralodó megkérdezte őt a várjobbágyok és azok mansio-i státusáról. A bán
azt válaszolta, hogy Vogrisa és nemzetsége soha nem fizette a marturina-t és a hétdénáros
adót, csak a jobbágyaik, akik viszont marturina-ként 10 dénárt és pondus-ként 6 dénárt
fizetnek. A dubicai vásárvámot (tributum fori) szintén csak jobbágyaik fizetik, ők maguk
nem. Ha 100 vagy 200 disznójuk van, azok vámja fejében ők és jobbágyaik csak egy disznót
kell adjanak. A király által állított comes évente csak egy descensus-t tehet, de a curialis
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comes kettőt. Ha jobbágyaikat gyújtogatás, lopás vagy emberölés miatt idézik a comes je-
lenléte elé, akkor a bírságok harmadrésze az övék. A fentiekről az uralkodó kettőspecsétje
alatt állíttat ki oklevelet. D. in Pest, iuxta Danubium, Smaragd mester, a királyi aula alkan-
cellárja keze által, a. d. 1255.

Á.: Csázmai káptalan, 1422. márc. 12. D10. (72-1-2.)
K.: HO VII. 49–50; Alsószlavónia 2–3; Smič. IV. 612–613. 
R.: Kukuljević, Regesta 687. szám; RA 1070. szám.

26. 1256. máj. 19.

[IV.] Béla király a Lukács comes fia György comes és a varasdi hospesek közötti perben
Tursoy szigetet a hospeseknek ítéli.

Má.: Iványi 11/2. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában 58-1-1. jelzet alatt; 16. századi
egyszerű Má.

K.: Smič. V. 16–17.
R.: Iványi 11/2. 14; Kukuljević, Regesta 701. szám. (E. alapján.); RA 1089. szám.
Megj.: Az oklevél kivonatát HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 58. Fasc.

1. Nr. 1. jelzet alatt is megtaláljuk. (Sölch Miklós gyűjtése alapján) Az oklevél E.-je: Istorijski Arhiv
Varaždin. Grad Varaždin. Radikalni arhiv 1-3. (DF 287880.). Átirata: Zsigmond király, 1407. jún. 2.
> zágrábi káptalan, 1407. aug. 30. Uo. Radikalni arhiv 3-19. (DF 287896.) Másolatai: Á. jelzete alatt
(18. századi) és DL 36214. (Collectio Kukuljevicsiana; 19. századi). 

27. 1256. aug. 25.

A fehérvári káptalan tudtul adja, hogy megjelent előttük egyrészről Sándor Zana-i comes
és Moys királyi asztalnokmester, Vrbas-i comes, másrészről [Tamás] bán [fia:] Gergely,
Tamás fiai: Tamás és István (Tamás bán nepos-ai), Péter fia: Péter, Monuslo-i András fiai:
Kenez és Miklós, és előbbiek elmondták, hogy Makaria leánya: Venys asszony leánynegyede
fejében, mely őt atyai örökségként illeti meg, 15 [?] [márkát], .... fogadtak el a következő
feltételekkel: ha valaki Gergelyt, Tamást, Istvánt, Pétert, Kenez-t és Miklóst ..... a
leánynegyed okán valaha háborgatja, akkor Sándor comes és Moys mester, valamint le-
származottaik tartoznak őket szavatolni, ha pedig ezt nem tudják teljesíteni, akkor az összeg
kétszeresét kell megfizetniük. Sándor és Moyus a pénzen felül kaptak még 11 szolgát és
szolganőt a gyermekeikkel együtt: Mortunus ~ Márton a feleségével, két fiával és két lá-
nyával együtt; Márton veje (gener): Brathoe; Márton leánytestvérének fia: Wydumer; Már-
ton nőtestvére: Zurna a két leányával. Sándor és Moyus elismerték, hogy leánynegyedként
bírnak 3 libertinus-t: Márkot, Pétert és Zalas-t. Minderről a káptalan pecsétjével megerő-
sített oklevelet bocsát ki. D. a. gratie 1256., VIII. Kal. Sept., amikor Smaragd fehérvári
electus, a királyi aula alkancellárja, Jakab éneklő-, Mátyás őrkanonok, Mihály dékán.

E.: D11006. (61-1-4.) Hártya, C iniciálé. Egy helyen szakadt, ami 5 sorban okoz 2-4 szavas
hiányt. 

K.: HO VII. 51–52; Alsószlavónia 3–4. 
R.: Iványi 11/2. 20; Kukuljević, Regesta 703. szám.

33



28. 1256. nov. 10.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co) tudtul adja, hogy egyrészről Henrik somogyi
comes és a Garigh-i várnépek, másrészről a Garigh-i várjobbágyok között, akik Kálmán
herceg idejében és azt megelőzően is Garigh-i földeket bírtak, a földjeik határai miatt a király
előtt pereskedtek, ezért az uralkodó kiküldte Henrik comes-t (aki maga helyett Garigh-i
officialis-át: Pongrácot küldte), valamint Benedek pécsi ….., hogy a várjobbágyok ne fog-
lalják el a várnépek földjeit. Chenke fia: Mortonus várjobbágynak, frater-einek: Istvánnak
és Mártonnak, valamint Mortunus vejének (gener): Cheh-nek a határai: nagy völgyben
folyó mellett tulfa alatt földjel, úton két tulfa alatt határjel, a várral közös határjel, kiszáradt
kis völgy, Desnicha folyó, egymás mellett lévő bykfa és scylfa alatt határjel, bykfa alatt ha-
tárjel, völgy, hegyen határjel, Priuinua völgy, határ Ochmych-al, út, hegyen határjel, bozótos
(dumus viminis), völgy caput-ja, hegyen két határjel (egyik Mortunus-é, a másik Tusk fia:
Mártoné), Kis (Minor) Desnica folyó, a vízen túl körtefa, völgy caput-ja felett gertanfa
alatt határjel, Hymelinna, út mellett két határjel (egyik Kayan-é és Wolkymit-é, a másik
Márton comes-é), Poyatiska nevű fás völgy, kiszáradt völgy, hegyen két határjel a szőlők
felett (egyik Mortunus-é és frater-eié, másik Barizlaus fia: Wlkoy-é), Zalatinska caput-ja,
Nagy (Magna) Desnicha, két határjel körtefa alatt (egyik Mortonus-é és frater-eié, másik
Barizlaus fiaié), keresztútnál (via in modum crucis) határjelek, Ylsoa, Gordus földje,
Dysnicha, Malaka, nagy útnál két határjel (egyik Koyan-é, a másik Gordanus-é), út, bozó-
tos, kiszáradt völgy. A fenti határok Koyan földjétől választják el. Cheh Lokouch nevű
földjének határai: Soploniche folyó mellett, tulfa alatt határjel, Leskouch folyó, kiszáradt
völgy, Gorigh folyó, völgy, határjel, Berizlaus fia: Márton földje, út mellett határjel a hegyen,
árok, völgy, Suhodol határjele, fennsík, völgy, völgy caput-ja, monerobokor alatt határjel,
erdős úton három határjel (egyik Cheh-é, a másik Mártoné, a harmadik Jánosé), János határa,
a ligetben János régi határa, út, Lokouch, száraz völgy, három határjel (az egyik Cheh-é, a
másik Jánosé, a harmadik Györgyé), György szomszédsága, nagy út, két határjel (az egyik
Cheh-é, a másik Györgyé), két másik határjel, erdő, nagy tulfa alatt határ, Dragoych caput-
ja, bykfa alatt határjel, Dragych-ban körtefa alatt határjel, Potok, erdős seplenicha, völgy,
tulfa alatt határjel, völgy caput-ja, tulfa alatt határjel, fennsík, kiszáradt völgyben bykfa alatt
határjel, berekunafa alatt határjel, kereszttel jelölt fák, tulfa alatt határ, ösvény, Lokouch
folyó, körtefa alatt határjel, út, Cheh malma, Soplincha. A király minderről pecsétjével
megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári prépost, a királyi aula al-
kancellárja keze által, a. d. 1256. IV. Id. Nov., uralkodása 22. évében. Arenga.

Á.: a 437. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 53–55; Smič. V. 32–34. 
R.: Iványi 11/2. 21; RA 1113. szám.
Megj.: Benedek neve mellett csak annyi szerepel, hogy pécsi.

29. 1256. nov. 11.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy egyfelől Henrik somogyi
comes és a Garig-i várnépek, másfelől a Garig-i vár jobbágyai (akik az uralkodó fivére,
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Kálmán király idejében és azt megelőzően is Garig-ban földet bírtak) között a földek ha-
tárai miatt a színe előtt per folyt. A király a birtokok határokkal való elválasztására Henrik
comes-t (aki maga helyett Pongrácot, Garig-i officialis-át küldte), valamint Benedek mester
pécsi ... küldte ki. Brezwal fiainak: Márton és György várjobbágyoknak a határai, Benedek
jelentése és Pongrác levele szerint: Descha nevű föld a Babich folyónál, völgy, berch-nél
tulfa alatt földjel, szőlő, völgy, földjel, berc-en a Garig-ra menő nagy útnál a fűzfa (arbor
viminis) alatt földjel. Innentől a vár földjével határos, cheresnafa alatt földjel, kiszáradt
völgy, Desche folyó. Innentől Beriuoy fiaival közös a határ, kiszáradt völgy, két földjel
(egyik Beriuoy fiaié, másik Berizwal fiaié), Grabroa nevű völgy, kiszáradt völgy, bikfa alatt
határjel. Innentől a vár földjével határos, berc-en gyümölcsfák, a nagy völgybe vezető völgy.
Innentől Chenka fia: Mortunus-sal és rokonaival határos, nagy völgy, másik völgyben tulfa-
nál határjel, két határjel tul fákon (egyik Gordus-é, másik Brezval fiaié), Jelsoa völgy,
gertianfa alatt határjel, völgy, kurtuelfa alatt határjel, kiszáradt völgy, berch, úton almafa
alatt határjel, a Welchete háza melletti völgy, Descehe folyónál kurtuelfa alatt határjel, ki-
száradt völgy, tulfa alatt határjel, hegyen a pap szőlője, nagy úton határjel, berch, keresztút
(via in modum crucis), tulfa alatt határjel, Cremenna völgy, gertianfa alatt határjel, nagy
úton kereszttel jelölt tulfa alatt határjel, régi út, Bobuch folyó, munuroufa alatt határjel.
Márton és György Scrauefelde földjének határai: Bubouch folyó, zilfa alatt határjel, völgy,
berch-en tulfa alatt határjel, innen a Garig-i hospesekkel határos, berch-en út, völgy caput-
jában földjel, berch-en másik völgy caput-jában határjel, innen a várnépekkel határos,
berch, út, kereszttel jelölt nagy tul fa alatt földjel, hegyen út mellett földjel, innen Draguch
földjével szomszédos, berch, nagy út, Bubouch folyó. Márton és György Yzdench földjé-
nek határai: Otrochk föld mellett az erdőben tulfa alatt földjel, Chernareca-i hospesek
földje, úton határjel, kiszáradt völgy, erdő, Yzdench folyó, tulfa alatt földjel, kiszáradt völgy,
kereszttel jelölt fák, nagy erdő, út mellett álló gertanfa alatt földjel. Hogy a felek egymással
békében megmaradjanak, a fentiek bizonyságául az uralkodó kettőspecsétjével megerősített
oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által,
a. d. 12[5]6., III. Id. Nov., uralkodásának 22. évében.

E.: D10003. (61-1-1.) Hártya, B iniciálé. Vászonzsákba varrt függőpecsét. Hátlapon más kö-
zépkori kézzel tárgymegjelölés (Metales possessionis Deche, Garich, Strauefelde et Izdench), vala-
mint későbbi kézzel írott latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: HO VII. 56–58; Smič. V. 40–42. 
R.: Iványi 11/2. 21; RA 1116. szám.
Megj.: Benedek neve mellett csak annyi szerepel, hogy pécsi.

30. 1257. jan. 12.

[IV.] Béla királytól (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co) a Podgorya comitatus-beli Jazthrebarzka-i
hospesek azt kérték, hogy engedélyezze számukra a Petrina-i és Zomobor-i hospesek sza-
badságait, melyek a következők: (1) Csak az általuk válaszott falunagy (maior ville) ítélhet
felettük. Ha a panaszosoknak nem szolgáltat igazságot, akkor ebben az ügyben a király elé
kell idézni. (2) A hospesek egymás közötti, illetve idegenek (extraneus) ellen, vagy azok
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által ellenük indított perét nem párviadallal, hanem eskütétellel vagy tanúságtétellel kell el-
dönteni. (3) Ha a bán nekik 1 márka kárt okoz, azt százszorosan kell megtérítenie. A bán
részére descensus idején házaikat át kell adniuk, másoknak pedig fizetség fejében. (4) Ha
valaki örökös nélkül hal meg, javait életében vagy halálában szabadon hagyományozhatja.
(5) Ha valaki letelepedés céljából jön a településre, akkor házát és javait szabadon eladhatja
mindenki tudtával, de ha a településről elmegy, ezt a jogát elveszti. (6) Egyházukba azt vá-
lasztják papnak, akit akarnak, a tizedet pedig a hospesek szokása szerint rendezik. (7) A
hospesek a királynak évente 100 pensa collecta-t fizetnek, vásárvámként (tributum fori)
20 pensa-t. A király parancsba adta Istvánnak, egész Sclauonia bánjának és Stiria kapitá-
nyának, hogy a Cuethk fiainak, Kundis fiainak és a Drauzlaius nemzetségnek, Podgorya-i
várjobbágyoknak a földjéből és a várnépek földjéből három ekényit jelöljön ki a hospesek
számára. A bán személyesen jelentette és oklevelében is közölte, hogy a három ekényi föl-
det a fenti földekből a következő határokkal kijelölte: kis hegy mellett földjel, bozótosban
földjel, Dasych folyó, a folyón régi rév, nagy út, jobbról a vásárhely (locus fori), balról a
Dragozlyus nemzetség (generatio) földje, tölgynek nevezett bokor, kereszttel jelölt körtefa
alatt földjel, kereszttel jelölt Zyllfa, Chebdyn folyónál határjel, innen Kundis fiaival határos,
Chebdyn folyó, Priba fiainak földje, Cuethk fiai földjénél jobb oldalon a vásárhely, balra
Priba fiainak földje, tölgybokornál határjel, kereszttel jelölt körtefánál határjel, Podgorya
folyónál határjel, révnél az út mellett földjel, Horozth-ban felállított földjel, ahol jobb ol-
dalon a vásárhely, balra Cuethk fiai földje van. Az erdő a várjobbágyokkal és a várnépekkel
közös, ahogyan az a bán oklevelében is áll. Az uralkodó a fentiekről kettőspecsétjével meg-
erősített oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári prépost, a királyi aula alkan-
cellárja keze által, a. ab Incarn. d. 1257., II. Id. Ian., uralkodásának 22. évében. Arenga.

E.-je elpusztult vagy lappang. Smič. szerint Jastrebarsko levéltárában volt, Kukuljević szerint a
saját gyűjteményében, amit később átadott a Horvát Akadémia Könyvtárának.

Á.: 1. a 299. számú oklevélben. 
2-3. Frangepán Márton dalmát-horvát-szlavón bán, 1481. nov. 21. előtt. D800. (2–3. és  4–

7. fotók.) Hamis átíró oklevél 18. századi másolatai.
K.: F. IV/2. 416. (Hiányos, a határjárás kimaradt.); F. VII/5. 578–579. (Hiányos, csak a határjárás;

a Jankovich-gyűjteményben őrzött, 1755. júl. 13-án kelt másolat alapján.); HO VII. 62–63. (Á. 1.
alapján.); Kukuljević, Jura regni I. 486–488; Smič. V. 51–52. (Jastrebarsko levéltárában őrzött E.-je
alapján.)

R.: Iványi 11/2. 26. (72-1-3. alapján.); Kukuljević, Regesta 727. szám; RA 1136. szám.
Megj.: 1. Az oklevél további átiratai: 1. I. Mátyás király, 1481. szept. 13. > pozsonyi káptalan,

1647. júl. 1. DL 12798. (NRA 725-15.) Átíró oklevél másolata? 2. Frangepán Márton dalmát-hor-
vát-szlavón bán, 1481. nov. 21. előtt. A.HAZU D-I-67. (DF 230151.) Hamis átíró oklevél 18. századi
másolata. 3. Frangepán Márton dalmát-horvát-szlavón bán, 1481. nov. 21. előtt. GYMSML Sopron.
Csornai konvent hiteleshelyi levéltára: Copiae litterarum 5640. (677–680.) (DF 286775.) Hamis
átíró oklevél 18. századi másolata. 4. I. Mátyás király, 1489. szept. 5. A.HAZU D-I-67. (DF 230151.)
Átíró oklevél 18. századi másolata. 5. I. Mátyás király, 1489. szept. 13. > III. Ferdinánd király, 1648.
jan. 11. > I. Lipót király, 1670. szept. 29. Uo. D-I-67. (DF 230151.) Átíró oklevél 18. századi má-
solata. 6. Corvin János szlavón-horvát-dalmát bán, 1495. szept. 8. Uo. D-I-67. (DF 230151.) Átíró
oklevél 18. századi másolata. 7. Corvin János szlavón-horvát-dalmát bán, 1495. szept. 8. GYMSML
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Sopron. Csornai konvent hiteleshelyi levéltára: Copiae litterarum 6023. (745–750.) (DF 286775.)
8. Corvin János szlavón-horvát-dalmát bán, 1495. szept. 8. > Erdődy Péter dalmát-horvát-szlavón
bán, 1563. ápr. 15. Uo. Copiae litterarum 6024. (753–759.) (DF 286775.) 9. Corvin János szlavón-
horvát-dalmát bán, 1495. szept. 8. > [Erdődy Péter dalmát-horvát-szlavón] bán, 1[5]63 ápr. 15.
A.HAZU D-I-67. (DF 230151.) Első oldala vagy oldalai hiányoznak; átíró oklevél 18. századi má-
solata. 10. Corvin János szlavón-horvát-dalmát bán, 1495. szept. 8. > Erdődy Péter dalmát-hor-
vát-szlavón bán, 1563. ápr. 15. > pozsonyi káptalan, 1647. júl. 1. DL 12798. (NRA 725-15.) Átíró
oklevél másolata. 11. A.HAZU D-I-67. (DF 230151.) Részleges 18. századi másolat, csak a határ-
járást tartalmazza.

2. Frangepán Márton oklevele bár hamis, de IV. Béla abban átírt oklevele hiteles.

31. 1257. márc. 4.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Tyburcius mester phisicus azt kérte,
hogy a Guersenicha comitatus-ban fekvő Felguersenicha, Olguersenicha és Stupna nevű
földeket az uralkodó erősítse meg részére. A király Tyburcius és frater-ei szolgálataiért –
amikor Spalato városa arra törekedett, hogy kivonja magát az uralkodó fennhatósága alól
és a király a város féken tartására Dénes bánt küldte, akkor Tyburcius frater-e: Trystan egé-
szen a város kapujáig menve és ott küzdve hunyt el; két másik frater-e a tatárokkal vívott
harcban esett el; Tyburcius maga Fülöp zágrábi püspökkel a Szentszéknél és [IV.] Konrád
királynál járt követségben, majd a püspök hazatérte után még egy évig ott maradt – a fenti
földeket a várnépek földjétől határjelekkel elválasztva Tyburcius mesternek és örököseinek
adja örök birtoklásra, olyan feltételekkel, mellyel a népnyelven (vulgo) paraznuk-nak ne-
vezett királyi predialis-ok birtokolnak. A csázmai káptalan oklevele szerint Felguersenicha
föld határai: Guersenicha folyó, körtefa alatt határjel, tul fa alatt határjel, mező, hegyen tul
fa alatt földjel, a vár földjének határai, Beerch, gemelchenfa alatt határjel, fűzfabokroknál
határjel, völgyben tulfa-nál határjel, szőlők, hegy, cseresznyefa alatt határjel, körtefa alatt
határjel, völgy, Golobug folyó, monorofa bokor, hegyen az út mellett tulfa alatt határjel,
nirfa alatt határjel, völgy, másik völgy, úton földjel, másik földjel, árok, bikfán határjel,
Golobug folyó, völgy, út, tulfa fán határjel, földjel, Golobug folyó, annak caput-jánál tulfa-n
határjel. Innen Gabriel frater-e: Tyburcius-sal határos, út, hegyen földjel, a Guersenicha
folyóhoz vezető völgy caput-ja, Guersenicha folyó, földjel, Garig hegyre vezető út, tulfa
fán határjel, völgy caput-jánál tulfa fán határjel, Stupna folyó, hegyen tulfa fán határjel,
hegy, cseresznyefa alatt határjel, scilfa fán határjel, völgy. Stupna föld határai: Tyburcius
mester szőlője alatt földjel, völgy, Stopna folyó, a hegyre vezető völgynél határjel, itt a
mondott Tyburcius a határos, berekunafa-nál határjel, kereszttel jelölt fák, Scumecha folyó,
itt Ptolonig a szomszédos, remeték szomszédsága, a hegyre vezető út. Olguersenicha föld
határai és a másiké, amit Drusk-től vásárolt: egy gyökérből nőtt tulfa fák a kiszáradt völgy
mellett, hídnál egurfa fán határjel, határjel, völgy, kereszttel jelölt fák, hegy, út mellett tulfa
fán határjel, innentől a várnépekkel határos, nagy út mellett földjel, kereszttel jelölt tulfa
fa, erdő, kereszttel jelölt fák, mezőn hármas (triplicans) tulfa fa alatt földjel, narfa alatt ha-
tárjel, Guersenicha folyó, árok, földjel, út, tulfa-n földjel, út, régi út, tulfa-n földjel, erdő,
út, tulfa alatt földjel, narfa alatt földjel, Tulk szomszédsága, tulfa, narfa, kereszttel jelölt
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egyéb fák, közös tulajdonú nagy erdő, Lonna mező, ahol víz van, Seege nevű két
halászóhely, amik Thyburcius mesterhez és Tulk-hoz tartoznak, kereszttel jelölt fák, a ha-
lászok közös útja (via, que est communis via piscatorum), erdő, kereszttel jelölt tulfa, Tulko
disznóinak ólja, kereszttel jelölt fák, Golobug-ban Wlchizlou háza, erdő, kereszttel jelölt
fák, négy tul fa. A Saua melletti, Vstilonna-nak nevezett földrészt, melyet régtől fogva tart,
a káptalan nem határolta el, mivel azt a halászok helyének mondják és nincs hozzá szán-
tóföld, vagy csak kevés. A király a fentiekről kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát
ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1257.,
IV. Non. Mart., uralkodásának 22. évében. Arenga.

E.: D11008. (63-1-1.) Hártya, B iniciálé. Hátlapon 15. századi kézzel írott tárgymegjelölés
(Metalis super Felseugersenche sive Ramachauelge et Stopna).

K.: HO VII. 64–67; Smič. V. 53–55. 
R.: Iványi 11/2. 26; Kukuljević, Regesta 729. szám; RA 1137. szám.

32. 1257. márc. 28.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy a tatárok visszavonulása
után néhány comitatus-ba a várak illetéktelenül elfoglalt jogainak visszaszerzésére bírókat
küldött ki, Gerzenche comitatus-ba Chac mester fegyvernököt (ensifer), parancsba adva
neki, hogy a vár elfoglalt földjeit és jogait vegye vissza, valamint a várjobbágyok azon föld-
jeit, amikkel kapcsolatban nincs pereskedés és azt a vártól békésen bírják, a várnépek föld-
jétől [elkülönítve] járja be, hagyja a várjobbágyoknak, a szükséges helyeken állítson a régiek
mellett új határjeleket. Chac mester visszatérve jelentette: úgy találta, hogy Girzincha földet
Gábor frater-e: Tiburcius várjobbágy régtől fogva békében bírja, és a parancsnak megfe-
lelően új határjeleket állított fel. A csázmai káptalan pecsétje alatt bemutatott határjelek:
Grizincha folyó mellett földjel, úton földjel, a Garig hegyre vezető úton bikfa alatt földjel,
erdő, horoztfa alatt földjel, tulfa alatt földjel, Zumuga folyó, Gresenche folyó partján föld-
jel, völgyben földjel, erdő, hegyen hasfa alatt földjel, völgy, a bejárt földet Monozlou-tól
elválasztó út, völgy caput-jánál bikfa fa alatt földjel, völgy, a várnépek (populus castri) föld-
jének szomszédsága, curtuelfa alatt forrás és határjel, kereszttel jelölt fák, hegy, horostfa
alatt határjel, földjel, út, hasfa alatt határjel, út, horostfa fa alatt határjel, ami Tyburcius
mestertől választja el a birtokot, völgy, Grezenche folyó, cheresnafa fa alatt határjel, gyofa
alatt határjel. Az uralkodó a föld birtokában megerősíti Tiburcius-t és minderről kettős-
pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári prépost, a királyi
aula alkancellárja keze által, a. d. 1257., V. Kal. Apr., uralkodásának 22. évében. Arenga.

Á.: a 374. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 67–69; Smič. V. 59–60.
R.: Iványi 11/2. 23; Kukuljević, Regesta 732. szám; RA 1139. szám.

33. 1257. márc. 30.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy a tatárok visszavonulása
után néhány comitatus-ba a várak illetéktelenül elfoglalt jogainak visszaszerzésére bírókat
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küldött ki, Guersencha comitatus-ba Chak mester fegyvernököt (ensifer), parancsba adva
neki, hogy a vár elfoglalt földjeit és jogait vegye vissza, valamint a várjobbágyok azon föld-
jeit, amikkel kapcsolatban nincs pereskedés és azt a vártól békésen bírják, a várnépek föld-
jétől [elkülönítve] járja be, hagyja a várjobbágyoknak, a szükséges helyeken állítson a régiek
mellett új határjeleket. Chak mester visszatérve jelentette: úgy találta, hogy Lipig földet
Sebret fia: Farkas, a Guersencha-i vár jobbágya régtől fogva békében bírja. A királyi parancs
alapján a régiek mellett állított új határjelek, ahogyan Chak mester a csázmai káptalan pe-
csétje alatt bemutatta: Guersenche folyó, Drinus folyó, kis völgy, Gay melletti hegy, tulfa
alatt határjel, innét a várnépek (populus castri) a szomszédok, bikfa alatt határjel, almafa
fa, Guersenche folyó. Farkas frater-e: Drusk földjének határai: Kousouch folyó, kereszttel
jelölt bik fa, út mellett hasfa alatt határjel, Iwanka szomszédsága, völgy, folyó, hídnál
horoztfa alatt határjel, nagy erdőben horoztfa alatt határjel, kereszttel jelölt narfa, Globok
folyónál gertanfa alatt határjel, út mellett horoztfa alatt határjel, nagy erdőben kereszttel
jelölt tulfa alatt határjel, kereszttel jelölt fák, halászok útja (via piscatorum) mellett hasfa
alatt határjel, Kosouch folyó, kereszttel jelölt kurtuelfa, erdő mellett kereszttel jelölt fák,
folyó mellett horoztfa alatt határjel. Az uralkodó erről Drusk-nak és Farkasnak kettőspe-
csétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári prépost, a királyi
aula alkancellárja keze által, a. d. 1257., III. Kal. Apr., uralkodásának 22. évében. Arenga.

E.: D11010. (61-1-8.) Hártya, töredékes pecséttel. B iniciálé. Hátlapon más középkori kézzel
tárgymegjelölés (Metalis ... Gerenchye).

K.: HO VII. 69–70; Smič. V. 62–63.
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 578; Iványi 11/2. 22; RA 1141. szám.

34. 1257. okt. 11.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy a tatárok visszavonulása
után néhány comitatus-ba a várak illetéktelenül elfoglalt jogainak visszaszerzésére bírókat
küldött ki, Guerzencha comitatus-ba Chak mester fegyvernököt (ensifer), parancsba adva
neki, hogy a vár elfoglalt földjeit és jogait vegye vissza, valamint a várjobbágyok azon föld-
jeit, amikkel kapcsolatban nincs pereskedés és azt a vártól békésen bírják, a várnépek föld-
jétől [elkülönítve] járja be, hagyja a várjobbágyoknak, a szükséges helyeken állítson a régiek
mellett új határjeleket. Chak mester visszatérve jelentette: úgy találta, hogy a Zowa mellett
fekvő Zapolsycha, Lonatue, Pukurtu, valamint Kyus Gersenche földeket Wecherin, a
Guerzencha-i vár jobbágya régtől fogva békében bírja. A királyi parancs alapján a régiek
mellett állított új határjelek, ahogyan Chak mester a csázmai káptalan pecsétje alatt bemu-
tatta: Zopolsycha föld határai: kereszttel jelölt harozth fa Endre szomszédságában, Kotinua
folyón Buisse malom, völgy, a Kotinua folyó mellett gertanfa a határjel, nar fa, folyamatos
határjelek Tamás határáig, fennsík, határjel, völgy, tul fa alatt határjel, gertanfa, kereszttel
jelölt fák, Zuha Kotinua Tamás szomszédságában, kereszttel jelölt zilfa és földjel, Nagy
(maior) Kotinua, Kotinua, Kokotnik és fuk-nak mondott trebses, mely Wecerin-é, Prerowa,
Chernech folyó, a folyó caput-jánál gertan fa alatt határjel, erdő, harozt fa alatt határjel,
nagy mező, kis völgyben horoztfa alatt határjel, iwa fánál földjel, mezőn körtefa, völgy,
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nagy hegynél földjellel körülvett harozth fa, nagy út, két egymást követő határjel, szőlő
alatt földjellel körülvett harozth fa, nagy völgynél földjellel körülvett harozth fa, ahol az
Vdorhel-i népek a szomszédok. Zaposicha folyónál körtefa alatt földjel, a folyó partján zil
fa alatt földjel, hegy, nagy útnál harozth fa földjellel, ösvény, harozth fa, nagy úton bik fa
alatt földjel, itt Olup szomszédsága, erdő, bik fa alatt földjel, földjel, földjellel körülvett
diófa. Innen Ders a szomszédos, folyó, gertan fánál földjel, földjel, Glogouech folyó, a
folyó partján horoztfa földjellel, harozth fa alatt földjel. Innen Olup szomszédsága, bik fa,
földjel, Endre földjénél harozth fa földjellel, mező, bik fa alatt földjel, mező, Kotinua-nál
harozth fa földjellel, Kotinua-n lévő Buissa malom. Wecherin Lounarewe-n fekvő földjének
határai: fyuz fa alatt földjel, kereszttel jelölt fák, a Lona folyó mellett a várnépek szom-
szédsága, harozth fa alatt földjel, Wecherin földje a Zowa mellett, Pukurrew, Zvam, körtefa
mellett földjel Domachy és a Zowa között. Guersenche föld határai: nagy hegy, Kis
(Parvus) Guersenche, körtefa földjellel az Vdorhel-i népek szomszédságában, hegyen
horozth fa és földjel, zyl fa, Nagy (Magnus) Gersenche-n malom, Egum árok, hegyen nagy
útnál földjel, mezőn földjel Tiburcius szomszédságában, nagy út, a várnépek szomszédsá-
gában sok egymást követő földjel, remeték (Heremite), harozt fa alatt földjel Gabrian
szomszédságában, völgy, has fánál földjel, folyó, útnál horoztfa földjellel, Nyugodt (serena)
Gersenche, ihor fánál földjel Myko szomszédságában, körtefa. Erről az uralkodó Wecherin
részére kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Smaragd mester, fehérvári
prépost, a királyi aula alkancellárja, kalocsai electus keze által, a. d. 1257, V. Id. Oct., ural-
kodásának 22. évében. Arenga.

E.: D11007 (61-1-10.) Hártya, töredékes függőpecséttel. B iniciálé. R. szerint hátlapon közel
egykorú írással (Privilegium super Guerssenche) és 15. századi írással (Super Gomazynafelde et
Wechezyufelde alio nomine Zredina et Labasouch) tárgymegjelölések, továbbá későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: HO VII. 71–74; Smič. V. 71–73.
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 578; Iványi 11/2. 24; Kukuljević, Regesta 738. szám; RA 1161.

szám.

35. 1257.

A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről András fia: Kenez a maga és frater-e: Mik-
lós nevében, másik részről Tamás bán nepos-ai (vagyis Tamás fiai: Tamás és István) kép-
viseletében Peton pap és Péter: fia Péter nevében Mohor, és Kenez elmondta, hogy
frater-ével együtt a Zauua melletti, Monozlau felé eső Marichna nevű földjüket 50 márkáért
eladták Tamás fiainak és Péter fiának. Kenez kijelentette, hogy ha Miklós az adásvétel miatt
pereskedni kezd, akkor ő a saját, Monoslou-i földjéből egy egyenlő értékűt földet tartozik
iktattatni Tamás fiainak és Péter fiának a most megvásárolt helyett. A káptalan a feleknek
mindezekről pecsétjével megerősített és chirographált oklevelet (littere alphabeto medio
bipartite) ad ki. Kelt [M]ihály olvasókanonok keze által, a. [d.] 1257.
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E.: D11009. (63-1-2.) Hártya, C iniciálé. Egy helyen lyukas, ami 3 sorban okoz 1-2 szavas hiányt.
Felső szélén ABC betűk alsó fele látható. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi össze-
foglaló.

K.: HO VII. 75. 
R.: Iványi 11/2. 25; Kukuljević, Regesta 741. szám.

36. 1261. márc. 23.

Pál Oklych-i comes tudtul adja, hogy mivel amikor a királyné neki adta az Oklych-i
comitatus-t, megparancsolta, hogy a várhoz tartozó földet népesítse be, ezért amikor a
várhoz tartozó, korábban Acha comes nemzetségétől (generatio) a jog rendje szerint a
várnak ítélt földdarabot üresnek és lakatlannak találta, azt Priba comes-nek adta a követ-
kező feltételekkel: Priba comes a földre gyűjtött népek után a mondott vár nemesei sza-
badságának megfelelően descensus-t kell fizessen, mégpedig Szt. Márton ünnepén [nov.
11.] egy aprómarhát (pecus pascualis), egy juhot, 12 tyúkot, 15 csöbör (idria) bort, 15 fél-
mérőnyi (kazones) takarmányt, minden más haszonvétellel együtt, amikről megállapodnak,
továbbá másokhoz hasonlóan tartozik Pál comes-t elkísérni a hadba (negotio exercitus
obsequium exhibere), a marturina (debitum mardurinarum [!]) kétharmad része Pál comes-é,
egyharmad részét Priba tartja meg. Jelen oklevelet Pál comes a királyné és a zágrábi káptalan
okleveleivel tartozik megerősíteni, hogy si contingeret nos mortem incumbentem factum
propositionis non bene pertingere, quicquid ab ipso accepissemus, refundere plenarie
teneremur. A föld határai: Prudnavyr nevű víz, ezen túl a várnépek a szomszédok, mlaca,
földjel, Nagy (magna) Zava ~ Zawa, Bezcola nevű mlaca, Bezcola caput-ja, Sydowyn mes-
ter szomszédsága, Payauiza nevű mlaca, száraz hely, nyárfa, Enmistissa nevű tó, Prodnavir.
D. IV. f. an. Ann. B. virg., a. ab Incarn. d. 1261.

Á.: Csázmai káptalan, 1394. júl. 8. D11046. (70-1-4.)
K.: Kis P., LK 75 (2004) 69–70.

37. 1261.

A csázmai káptalan előtt megjelent Tamás bán fia Tamás comes özvegye a fiaival: Ta-
mással és Istvánnal és elmondta, hogy a férjével, Heidruh fia: Jakabbal együtt személyesen
megjelent Mablet nevű leányának adott leánynegyedként 38 márka finom ezüstöt, három
szolgálólányt (ancilla), egy szolgát (servus) és négy lovat 10 márka értékben. Mablet a férje
jelenlétében megerősítette, hogy mindezzel megelégszik és nem fog a fivéreivel (frater)
szemben pert indítani a jövőben a leánynegyede okán. A káptalan erről pecsétjével meg-
erősített oklevelet ad ki. D. a. gratie 1261.

E.: D12. (28-6-1.) Hártya. Függőpecsétre utaló sodrat. Bal széle restaurált. Hátlapon későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: Kis P., LK 75 (2004) 70.
R.: Iványi 11/2. 27.
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38. 1262. aug. 3.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Farkas, Petre és Péter (akik frater-ek)
kérték, hogy az uralkodó Gresencha várának Petlenna földjét privilégiumában adomá-
nyozza nekik. A király megfontolva szolgálataikat, különösen amiket Olivér királynéi tár-
nokmesterrel teljesítettek, a földet nekik és örököseiknek adományozza örök birtoklásra,
a többi predialis szokása (mos) szerint. Mivel a föld határai a király előtt nem ismertek,
ezért oklevelével megparancsolta a csázmai káptalannak, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket,
aki Olivér mester, Gresenche-i comes emberével bejárja, biztos határokkal elválasztja és
megírja az uralkodónak azokat. A csázmai káptalan végrehajtotta a parancsban foglaltakat
és a királynak küldött válaszlevele szerint a határok: Peclenna partján cseresznyefa alatt
határjel, ahol Jakab és Iwanka a szomszédok, kiszáradt völgy, nyárfa alatt földjel, földjellel
körülvett tölgyfa Prior [!] fiai: Lukács és Benedek szomszédságában, tölgyfa, földjel,
Glonnycha folyó, másik Glonnicha folyó, folyó mellett tölgyfán határjel, völgy Kuchk fi-
ainak szomszédságában, földjellel körülvett tölgyfa, körtefa, völgy, Pomlov folyónál vad-
körtefa alatt határjel, Monozlo-i Péter fia: Péter szomszédsága, földjellel körülvett körtefa
Magyar (Hungarus) Miklós szomszédságában, hegyen szőlők, földjellel körülvett körtefa,
út, erdős völgy, Peclenna folyó, Lecha fia: Simon szomszédsága, hegy, tölgyfa, másik, föld-
jellel körülvett tölgyfához vezető út, völgy, Magyar (Hungarus) István szomszédsága,
Peclenna folyó. Minderről az uralkodó kettőspecsétjével megerősített oklevelet ad. Kelt
Pál mester, fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1262., III. Non.
Aug., uralkodásának 27. évében.

E.: D11012. (61-1-14.) Hártya, B iniciálé. Bal oldala vízfoltos, nehezen olvasható. Függőpecsétje
hiányzik. Hátlapon későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi kivonatok.

K.: HO VII. 81–83; Smič. V. 231–233. 
R.: Iványi 11/2. 28; Kukuljević, Regesta 827. szám; RA 1289. szám.

39. 1263. ápr. 29.

[IV.] Béla király 1263. ápr. 29-én, uralkodásának 28. évében kelt (a. ab Incarn. d. 1263.,
III. Kal. Maii, regni autem sui a. 27.) oklevele tartalmazta Kopryna föld határait, amit az
uralkodó J. [János] scardonai püspök frater-einek: Karachon-nak, Lőrincnek, Krys-nek és
Péternek visszaadott.

Tá.: Zsigmond király, 1408. márc. 13. > Marcali Dénes szlavón bán, 1422. jan. 26. D10086. (61-
3-24.)

Megj.: Marcali Dénes oklevelének átirata: csázmai káptalan, 1424. febr. 3. > Zsigmond király,
1424. márc. 11. HDA Grad Križevci. Diplomata 5. (DF 267985.) 

40. 1263.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Ruh comes, másrészről Mathey frater-e:
Márton, valamint Garyg-i Dyan fiai: Péter és György, és elmondták, hogy a Mykula fiaitól:
Mykou-tól és Myxe-től vásárolt földjüket eladták 11 márkáért Ruh comes-nek és örökösei -
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nek örök birtoklásra. A föld határai, melyeket a káptalan kiküldöttje előtt állítottak, a szom-
szédok és határosok ellentmondása nélkül: Chasma folyónál kereszttel jelölt tul fa, mlaca,
Poloziticha folyó, fennsík, kereszttel jelölt cseresznyefa, Zmick folyó, Paulin földje,
Zalatinyk folyó; kereszttel jelölt gertean fa, várnépek földje, kereszttel jelölt tul fa, Rauna-
nak hívott erdő, kereszttel jelölt körtefa, ihor fa, völgy, kereszttel jelölt két tul fa, erdő,
Poloziticha folyó, Zauia folyó, kereszttel jelölt körtefa, Chasma [folyó]. Dyan fiai a fenti
földdel egy, a várnépek földjén telepített szőlőt (keletről út, nyugatról Hudina szőlője ha-
tárolja) és a Zalatinik folyón egy malomhelyet is eladnak, amik az eladott földhöz tartoznak.
Dyan fiai kijelentették, hogy a káptalan és Henrik comes okleveleit ezzel az oklevéllel ér-
vénytelenítik, és Ruh comes-t és örököseit szavatolják a földdel kapcsolatban. Ruh comes
kötelezte magát, hogy évente a föld adójaként (debitum) fizet három pondus híján fél már-
kát. Erről a káptalan pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1263.

Á.: a 45. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 89–90.
R.: Iványi 11/2. 29; Kukuljević, Regesta 853. szám.

41. 1264.

A csázmai káptalan előtt megjelent Tholomer fia: Nodulk, Guerzence-i predialis és a
maga, valamint frater-e: Horvatin nevében, az érte közbenjáró Marcell curialis comes-szel
és predialis-társaival együtt, és azt kérte, hogy birtokuk határait a káptalan foglalja privilé-
giumába. A predialis-ok elmondták, hogy Tholomer fiai ugyanannak a szabadságnak ör-
vendenek, azonban a többiekkel együtt nem kaphatták meg a királyi privilégiumot, mivel
gyermekek voltak (impediti etate pupillari). A káptalan kiküldte Gergely mester kanonokot,
aki azt jelentette, hogy Tholomer fiainak a szomszédok jelenlétében felállított határai a kö-
vetkezők: Deme fia: Demeter szomszédsága, Márton szomszédsága, Prebin folyó, Katinna
folyó, Kis (Minor) Katinna, János és Demeter comes földjelei, völgy, Kis Katinna folyó,
Horh-on földjelek, hegy, földjel, földjellel körülvett horosth fa, völgy caput-jánál földjel.
A káptalan minderről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1264.

Á.: a 43. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 92; Smič. V. 322–323.
R.: Iványi 11/2. 31; Kukuljević, Regesta 877. szám.

42. 1264.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Péter fia: Péter, másrészről Monozlov-i
Tamás fia: Tamás a maga és fivére (frater): István nevében, és Péter elmondta, hogy Ta-
mással és Istvánnal a következők miatt pereskedett: Tamás Harazanycha földjének egy régi
határokkal körülvett része, két embere (Dragus fiai: Neschen és .....) halála, egy másik em-
bere megsebesítése és egy falva elpusztítása (destructio). Azonban mindezekkel kapcso-
latban a következő megegyezésre jutottak: Tamás és fivére a vitatott földdel kapcsolatban
megesküdtek, hogy az övék, és ezzel a maguk és utódaik részére biztosították azt. A két
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ember halála, egy másik megsebesítése és a falu lerombolása ügyében András fia: Miklóssal
tettek esküt. Mindezekért Tamás 19 márkát fizetett Péternek, aki kötelezte magát, hogy a
fenti ügyek miatt nem indít keresetet Tamás vagy István ellen, és nekik hagyja a vitatott
földet azon régi határok szerint, amikkel Tamás apja: Tamás bírta. Mindezekről a káptalan
pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1264.

E.: D11013. (61-1-11.) Hártya, függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon más középkori kézzel:
Super facto terre Haraztruicha quondam Petri.

K.: HO VII. 93; Smič. V. 324.
R.: Iványi 11/2. 30; Kukuljević, Regesta 876. szám.

43. 1265. ápr. 10.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Tholomer fiai: Nodulk és Horvatin,
Gueruenche-i predialis-ok bemutatták a csázmai káptalan 1264. évi oklevelét a birtokuk
határairól, és annak átírását és megerősítését kérték (l. 41. szám). Az uralkodó a kérésnek
eleget téve a bemutatott oklevelet átírja, megerősíti és a mondott földet a káptalan okleve-
lében leírt határokkal Tholomer fiainak hagyja a Guerzenche-i predialis-ok szokása és sza-
badsága szerint birtoklásra. Minderről kettőspecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Farkas
mester, fehérvári electus, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1265., IV. Id. Apr., ural-
kodásának 30. évében.

E.: D11014. (61-1-15.) Hártya, B iniciálé. Függőpecsétje elveszett. Hátlapján későbbi kezekkel
írott, latin nyelvű tartalmi kivonatok.

K.: HO VII. 93–94; Smič. V. 334.
R.: Iványi 11/2. 33; RA 1440. szám.

44. 1265.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Ruh comes azt kérte, hogy szolgálatai
fejében az uralkodó adjon neki a Garyg-i vár földjén, Zalatinnyk mellett 6 ekényi földet.
Mivel a király a föld mennyiségével és határaival nem volt tisztában, ezért megparancsolta
oklevelével Moys mester somogyi és Worosd-i comes-nek, hogy szálljon ki a földre és biz-
tos határokkal Ruh comes-nek adja át. Moys válaszlevele szerint a szomszédok és határosok
összehívása után a földet iktatta Ruh comes-nek, a várnépek és a várjobbágyok ellentmon-
dása nélkül. A király Ruh comes fiatal kora óta teljesített szolgálatai viszonzásául a hat eké-
nyi földet részére és örökösei részére adományul adja. A határok a csázmai káptalan
oklevele szerint, aminek tanúságtétele mellett iktatták a földet Ruh comes részére: a püspök
földje, a Garug-i várnépek földje, kereszttel jelölt és földjellel körülvett egur fa, a Garug-i
várnépek másik határjele, két, kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
egur fa, Farcasuelg-ben kereszttel jelölt tul fa és egurfa fa és két földjel, kereszttel jelölt és
földjellel körülvett tul és bykfa fák, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett tul fa és bykfa
fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett fa, erdő, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
ihor és has fák, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk és ihor fák, kereszttel jelölt és
földjellel körülvett tul és gyrtean fák, kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt és földjellel
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körülvett ihor és has fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett has és byk fák, úton két, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett ihor fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett has és
ihor fák, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett ihor és byk fa, két, kereszttel jelölt és
földjellel körülvett has és gertean fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk és
gertean fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett has és tul fa, két, kereszttel jelölt és
földjellel körülvett gertean és tul fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk fa, két,
kereszttel jelölt és földjellel körülvett ihor és byk fa, út, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
has és byk fák, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett tul és has fa, két, kereszttel jelölt
és földjellel körülvett has fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett harost fa, két, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett has fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk
fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett has és ihor fa, két, kereszttel jelölt és földjellel
körülvett has és ihor fa, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett byk és tul fa, két, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett byk fa, has fa és két földjel, völgy, földjellel körülvett
cheresnye fa, völgy, két, kereszttel jelölt és földjellel körülvett curtuel és gertean fa,
Pribinisych víz, Chakan fiai: Bogdan és Illés földjének szomszédsága, földjel, Illés határjele
curtuel fán, földjel, a várnépek szomszédsága, két földjel, a vár szomszédsága, kereszttel
jelölt két egur és gertean fa, kereszttel jelölt két curtuel és tul fa, kereszttel jelölt két tul és
zyl fa, Gceterna mlaca Bogdan fiainak szomszédságában, kereszttel jelölt két tul és egur
fa, kereszttel jelölt zyl és keurus fa, kereszttel jelölt két zyl fa, melyek egy tőből fakadtak,
kereszttel jelölt két harost és keurus fa, kereszttel jelölt két tul és egur fa, kereszttel jelölt
két keurus és egur fa, kereszttel jelölt két almafa, Chazma víz, Ruh comes vásárolt földjének
szomszédsága egyik oldalról, másikról a király földje, egyház földjének szomszédsága in-
nentől, a Rachcha-ra vezető hosszú híd, Paulin házához vezető út, kereszttel jelölt és föld-
jellel körülvett két tul és egur fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett két ihor és tul fa az
úton, két, kereszttel jelölt gertean fán határjelek, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
curtuel fa az út mellett, kereszttel jelölt és földjellel körülvett két tul és ihor fa, liget, két
földjel, erdő, árok, két földjel, másik árok, erdő mellett két földjel, harmadik árok mellett
két földjel, a völgy végében két földjel, ahonnan a folyó folyik, hegyen árok mellett két
földjel, úton két földjel, két földjel, két másik földjel, két újabb földjel, két másik földjel,
Munorou bokorban két földjel, négy földjel, két földjel, út mellett két földjel, két másik
földjel, kereszttel jelölt és földjellel körülvett gertanfa, Paulin földje, Zalatinnyk folyó, egy-
ház földjének szomszédsága, a vásárolt föld szomszédsága, gertean fa mellett földjel,
Zalatinnyk folyó. Kelt Farkas mester, fehérvári electus, a királyi aula alkancellárja keze által,
a. d. 126[5.], uralkodásának 30. évében.

E.: D11011. (61-1-12.) Hártya, hiányzó B iniciálé. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló sodrat.

K.: HO VII. 96–99; Smič. V. 348–351.
R.: Véghely D., Száz. 1876. 578. (1260-as dátummal.); Iványi 11/2. 32; Kukuljević, Regesta 901.

szám. (Ela magyar királyné (regina Hungarie) okleveleként.); RA 1469. szám.
Megj.: IV. Béla 30. uralkodási éve 1265-re esik. Az oklevélen jól láthatóan az írnok kihagyta az

év utolsó számjegyének szánt helyet, valószínűleg később kívánta azt oda beírni, de erre már nem
került sor.
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45. 1265.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Ruh comes bemutatta a csázmai káp-
talan 1263-ban kelt oklevelét (l. 40. szám), és kérte, hogy az uralkodó privilégiumában erő-
sítse azt meg. Az uralkodó a kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet átírja és megerősíti.
Kelt Farkas mester, fehérvári electus, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1265. ural-
kodásának 30. évében.

Á.: az 576. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 100; Smič. V. 351.
R.: Véghely D., Száz. 1876. 578. (E.-je alapján.); Iványi 11/2. 35. (Á. alapján.); Kukuljević, Regesta

898. szám; RA 1467. szám.

46. 1265.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Ruh comes, másrészről Brezhal fia:
Mortun a feleségével, Kamarcha-i Odolyn leányával, és Mortun elmondta, hogy Garyg-
ban lévő Descha nevű öröklött földjét minden tartozékával és haszonvételével, továbbá a
Nazled földön lévő szőlőt eladta 122 márkáért Ruh comes-nek és örököseinek. A föld
szomszédok és határosok előtt felállított határai, Péter mester kanonok jelentése szerint:
Babych folyó, völgy, berch-en tulfa alatt földjel, szőlő, másik völgy, völgyben határjel,
berch, a Garyg-ra menő nagy út, fűzfa alatt határjel. Innen a vár földjével közös a határ,
út, cheresnfa fa alatt határ, szőlő, a Desche folyóhoz vezető kiszáradt völgy. Innen Beriuoy
fiainak földjével határos, kis folyó, kiszáradt völgy, két határjel (egyik Beriuoy fiaié, a másik
Beryzwal fiaié), út, Graboa völgy, kiszáradt völgy, bickfa alatt határjel. Innen a várral közös
a határ, gyümölcsfák, Berch, a nagy völgybe vezető völgy. Innen Chenk fia: Mortun-nal és
rokonaival közös a határ, völgy, tulfa fánál határjel, két határjel tulfa fákon (egyik Gordosé,
a másik Brezval fiaié), Jelsua völgy, gertanfa fa alatt határjel, völgy, kurtelfa alatt határjel,
kiszáradt völgy, berch, út, almafa alatt határjel, Wlchete háza mellett a Desche folyóhoz
vezető völgy, kurtuelfa alatt határjel, kiszáradt völgy, tulfa fa alatt határjel, völgy, kis völgy,
a hegyen a pap szőlője, nagy út, határjel, berc, keresztút, tulfa fa alatt határjel, Kremenna
völgy, gertanfa alatt határjel, nagy út, kereszttel jelölt tulfa fa alatt földjel, út, régi út, Bobuch
folyó, monoroufa fa alatt határ, a vár földje. Megjelent a káptalan előtt Mortun szerviense:
Chuntfil és elmondta, hogy a Dedecha nevű földjét, amit Mortun-tól szolgálatai fejében
kapott a csázmai káptalan oklevele értelmében, a szomszédok tudtával és jelenlétében el-
adta Ruh comes-nek három márkáért. A korábbi oklevél alapján a határok: harast fa alatt
földjel, út, Lypva-nak nevezett völgy, Noguelg nevű völgy, kiszáradt völgynél földjellel kö-
rülvett byk fa. Az eladók kijelentették, hogy érvénytelenek azok az oklevelek, amikkel a
birtokokat korábban bírták és szavatosságot vállaltak Ruh comes felé a földekkel kapcso-
latban. Az eladás órájában megjelentek a káptalan előtt személyesen az eladók szomszédai
és határosai: Berizlaus fiai: Mortun, Bartak, Iwan és Domonkos, Beryuoy fiai: György,
Iwan, Tamás és Mortun, valamint Wlchata, és beleegyezésüket adták mindezekhez. Erről
a felek kérésére a káptalan pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1265.
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E.: D11015. (61-1-16.) Hártya, kerek függőpecsét. Hátlapon későbbi kezektől származó tartalmi
kivonatok, más középkori kézzel: Ad Decche metales.

K.: HO VII. 100–102; Smič. V. 358–360.
R.: Iványi 11/2. 34; Kukuljević, Regesta 902. szám.

47. 1266.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Drask veje (gener): Péter a maga és frater-e:
Pál nevében, másrészről ue. Drask fia: Jób, és utóbbi elmondta, hogy a Garyg-i vásárhely
(locus fori) melletti földjét minden tartozékával együtt eladta Péternek, Pálnak és örökö-
seiknek 11 márkáért örök birtoklásra, melyből ötöt már korábban megkapott, hatot pedig
a káptalan előtt adtak át neki. A káptalani kiküldött jelentése alapján a szomszédok és ha-
tárosok jelenlétében felállított határok: Resnik-ben nagy út mellett határjel, Garig víz, ke-
reszttel jelölt és földjellel körülvett cseresznyefa, Ramurna potok-nál kereszttel jelölt és
földjellel körülvett harast fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett körtefa alatt határjel az
út mellett, völgy, Wydomia forrás, hegy, kereszttel jelölt és földjellel körülvett harast fa, út
mellett kereszttel jelölt gertan fa alatt földjel a Garig-i vásárhely szomszédságában, út mel-
lett határjel, kereszttel jelölt gyümölcsfa alatt határjel, úton kereszttel jelölt határjel, Garig
víz mellett földjel, Dobovch víz, völgyben kereszttel jelölt körtefa alatt földjel, földjel, ki-
száradt völgy, a vásár földjének határául szolgáló körtefa mellett földjel. A káptalan min-
derről a felek kérésére pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1266.

E.: D11016. (61-1-13.) Hártya, egy helyen vízfolt miatt nehezen olvasható. Hátlapon más kö-
zépkori kézzel (Ad aliquam terram iuxta forum Garygh), valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tárgymegjelölések. Kerek függőpecsét, képe nagyrészt lekopott.

K.: HO VII. 103–104; Kis P., LK 75 (2004) 70–71. 
R.: Iványi 11/2. 36; Kukuljević, Regesta 925. szám.

48. 1268.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy a már gyermekkorától
fogva mellette szolgáló István, a királyi kamara mestere (magister camere nostre) azt kérte
tőle, hogy a királyi kikiáltók és pohárnokok (precones et bucharii) Esztergom megyei Agar
nevű földjét az uralkodó adományozza neki az azon lakó 4 kikiáltó és 2 pohárnok elköl-
töztetése után. Az uralkodó meghagyta az esztergomi (Strigonium) Szt. István király-ke-
resztes ház kereszteseinek és preceptor-ának, hogy a föld mennyiségét és milyenségét
vizsgálják meg, majd arról tegyenek jelentést. A kereszteseknek a szomszédok és határosok
körében lefolytatott vizsgálata után az uralkodó a birtokot István mesternek adományozta.
István életében vagy halálában annak adja vagy hagyományozza azt, akinek akarja. A ke-
resztesek jelentése szerint a birtok határai: sarok-határjelek (egyik a Plys-i [!] apát Nyka fa-
lujáé, a másik Lampert fia: Saulé), Saul földje, Cheryg nevű erdő, régi út, nem művelt szőlő,
körtefa alatt határjel, szántóföldek Saul háza közelében, árok, mogyorófa, határjel, Paulin
fia: Sándor sarok-határjele, Erezteyn nevű erdei legelő (saltus), határjelek, Sándor erdeje,
szántóföldek vagy mezők, Zumor árok, kis kaszáló vége, határ (mege), határként szolgáló
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Peturfaya, határjelek nélkül az erdő és a kaszáló között, sarok, a Turyan-i nemesek erdeje,
árok, Chepan fiai: Mihály és Péter határjelei. Az árok egyik fele Agar falué, a másik a
Turyan-i nemeseké. Chepan fiainak másik határjele, Munmulotov nevű hegyen két határjel,
határjelek, a szilvafás liget melletti völgy, határjel, másik határjel, Sándor földje, a Jasty-i
apát földje, a Plys-i [!] apát földje. Minderről az uralkodó kettőspecsétjével megerősített
oklevelet bocsát ki. Kelt Demeter mester, fehérvári electus, a királyi aula alkancellárja keze
által, a. d. 1268., uralkodásának 33. évében. Arenga.

E.-je elpusztult vagy lappang.
K.: HO VII. 107–109. (Eszerint egykor E.-je az Erdődy család galgóci levéltárában volt, 94-2-

1. jelzet alatt.)
R.: Iványi 11/2. 37.

49. 1269. jún. 22.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt megjelentek egyrészről András fia:
Miklós és Péter fia: Péter, másrészről Tamás fia: Gergely comes, a kunok bírája, valamint
fivérei (frater): Tamás és István, Monuzlo-i nemesek, és előbbiek elmondták, hogy sem
apáik, sem őseik nem tettek eddig osztályt sem a Magyaro.-i, sem pedig a Sclauonia-i bir-
tokaikban, azonban Gergely fivérei jogtalan osztály során elfoglalták birtokaikat. Gergely
és fivérei ezzel szemben elmondták, hogy őseik osztályt tettek, de ennek ellenére közöttük
ezügyben már hosszú ideje folyó pereskedés van. Azonban rokoni szeretetből és a további
pereskedés elkerülése végett Gergely és fivérei a Sclauonia-i öröklött birtokaik közül a
Zaua, Lona és Chernech, valamint a Zaua és a Hodra vizek között fekvő birtokot minden
tartozékával és haszonvételével együtt, valamint az előző osztály során Péternek jutott föld
és erdő közepén fekvő Gaep-nek is mondott Kapolcha-t átadták Miklósnak és Péternek,
valamint örököseiknek örök birtoklásra. Ha a jövőben a felek valamelyike megszegi a fenti
megállapodást, akkor a bírói rész nélkül 300 márka büntetésben marasztaltasson el. Az
uralkodó a felek kérésére erről kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt De-
meter mester, fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1269., X. Kal.
Jul., uralkodásának 34. évében. Arenga.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 114–116; Smič. V. 495–496; Illés, Bevezetés 386–388. (HO alapján.)
R.: Iványi 11/2. 39; Kukuljević, Regesta 980. szám; RA 1606. szám.

50. 1269. aug. 1. Óbuda

Henrik, egész Sclauonia bánja előtt megjelentek egyrészről Tamás fia: Gergely comes,
a kunok bírája és fivérei (frater): Tamás és István, másrészről András fia: Miklós és Péter
fia: Péter, Monuzlo-i nemesek, bemutatták [IV.] Béla király (H) 1269. jún. 22-én kelt privi-
légiumát, és annak átírását kérték (l. előző szám). A bán a kérésnek eleget téve a bemutatott
privilégiumot oklevelében (littere testimoniales) átírja. A. d. 1269. D. in veteri Buda, in oct.
Jacobi.
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E.: D11040. (61-1-18.) Hártya, alul a függőpecsét töredékes fészkével.
K.: HO VII. 116.
R.: Iványi 11/2. 38; Kukuljević, Regesta 982. szám.

51. 1269. okt. 3.

[IV.] Béla király oklevele a veszprémi püspökség részére adományozott kiváltságokról
és javadalmakról.

Má.: Iványi szerint az Erdődy család galgóci levéltárában, 47-1-1. jelzet alatt; újkori.
R.: Iványi 11/2. 40; RA 1617. szám.
Megj.: Az oklevél E.-je: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lt. Dec. Budenses 3. (DF 200023.)

52. 1269.

[IV.] Béla király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) előtt Herman nembeli Dees comes azt
kérte, hogy az uralkodó írja át saját, 1255. jan. 18-án kelt privilégiumát (l. 24. szám), ami
régisége folytán kezd tönkremenni. Az uralkodó a bemutatott oklevelet hiba nélkül valónak
találva szóról-szóra átírja és megerősíti. D. a. d. 1269., Demeter mester, fehérvári prépost,
a királyi aula alkancellárja keze által, uralkodásának 13. évében.

Á.: Nánai Kompolt István országbíró, 1423. okt. 4. D484. (83-1-2a.)
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1381. máj. 16. > vasvári káptalan, 1381. júl. 8. DL 42195. (Múz.

Ta. Vétel 1877.)
K.: C. Tóth N., Száz. 140 (2006) 472–473.

53. 1270. márc. 20. előtt

A csázmai káptalan előtt megjelentek Péter fia: Péter és András fia: Miklós, Monuzlo-i
nemesek, és elmondták, hogy a Makarias bán fia: Miklós comes-től rájuk szállt birtokok
régi osztálya szerint Munzlo, Cheressnev predium, a Kopus melletti Mark falu és a hozzá
tartozó, Hodus víz melletti falu földje Péteré lett; a Duna (Danubius) melletti Belső-Zund
falu, Rupul a Priska csúccsal, Bugud birtok fele, Apaty és Chenev pedig Miklósé. Most az
István fia: Makarias-tól rájuk maradt birtokokban újabb osztályt tesznek. A Zawa melletti
Pressna és Kemennyche (melyeket Miklós frater-e: Kenez adott el) Péteré. Ebsu ~ Hebsu
vízen a régi és az újabb osztály szerint is 11 malom Péter földje felé Miklósé és 5 malom
a saját földje felé szintén Miklósé, azzal, hogy nem létesíthetnek a Hebsu vízen több mal-
mot. Rupul predium a Priske csúccsal, amit Miklós apja: András adott el Gergely comes-
nek, majd Péter a saját pénzén kiváltotta, Péteré, ahogyan az a régi osztályban is áll.
Rupulfev földet, melyet most a királyné és a szentmártoni (S. Martinus) apát népei bírnak,
visszaszerzése után Miklós Péternek hagyja, elengedve a föld árának negyedrészét, aminek
megfizetésére Péter kötelezte magát. Bugud birtok fele a libertinus-okkal (kivéve Hogov-
ot és fiait) Péteré, az árát azonban Miklós fizette meg Tamás fiainak: Tamásnak és István-
nak. Péter cserébe Miklósnak és örököseinek hagyja Godan predium-ot. Péter Miklósnak
hagyja a Poucha faluban lévő részét és a Gergely comes-től visszaszerzett részét is a rab-

49



szolgákkal (mancipiis): Bertalannal és fiaival, Nemhev fiaival, a szőlőkkel és a két részhez
tartozó egyéb haszonvételekkel. A felek kötelezték magukat, hogy a felosztott és a jövőben
felosztandó birtokokkal, valamint a pénzzel kapcsolatban sem ők, sem örököseik nem in-
dítanak pereskedést, sem pedig a pénz miatt nem mutatnak be oklevelet. A felek a fenti
szerződést megőrzik, és ha valamelyikük nem tartja be, az 600 márka büntetésben marasz-
taltasson el. D. a. d. 1270.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 120–121. (Á.-ban.) 
R.: Iványi 11/2. 44.

54. 1270. márc. 20.

A fehérvári káptalan előtt megjelentek egyrészről Péter fia: Péter, másrészről András
fia: Miklós, Monuzlo-i nemesek, és bemutatták a csázmai káptalan 1270-ben kelt privilé-
giumát (l. előző szám). A felek ezután elmondták, hogy a csázmai káptalan oklevelében
foglalt osztálynak megfelelően a szolgákban, libertinus-okban, rabszolgákban és szolga-
nőkben (servis, libertinis, mancipiis et ancillis) is osztályt tettek. Miklós Péternek hagyja
azt a részt, melyet Péter Keurushig-en bír földekben, szőlőkben, erdőkben, kaszálókban
és libertinus-okban. Péter azt állította, hogy Hogov-ot és fiait Miklósnak iktatta és ezt Mik-
lós meg is erősítette. A fentiekkel kiegészítették a felek a csázmai káptalan oklevelében
foglaltakat és a kiegészítésekre is ugyanúgy vállalták a 600 márka büntetést. A káptalan a
fentiekről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1270., XIII. Kal. Apr., amikor
Demeter prépost, a királyi aula alkancellárja, Myke éneklő-, Felicián őrkanonok, Erney
dékán.

E.: D11017. (61-1-19.) Hártya, C iniciálé. Iványi szerint két eredeti példány volt, az egyik sérült.
K.: HO VII. 121–122.
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 578; Iványi 11/2. 43.

55. 1270.

[V.] István király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) előtt megjelentek Sclauonia-i Endre
comes fiai: Lukács, Wyd, Máté és Péter, és bemutatták [IV.] Béla király 1244. okt. 5-én kelt
privilégiumát (l. 11. szám), kérve annak átírását és megerősítését. Az uralkodó a kérésnek
eleget téve a bemutatott oklevelet kettőspecsétjével ellátott privilégiumában megerősíti.
Kelt Benedek aradi prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1270., uralkodása 1.
évében.

E.: D11018. (65-1-1.) Hártya, S iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapján későbbi kezekkel
írott, latin nyelvű tartalmi kivonatok.

K.: HO VII. 127–128; Smič. V. 574.
R.: Iványi 11/2. 41; Kukuljević, Regesta 1021. szám; Smič. V. 577. (Orsič család elenchusa alap-

ján, 22/3. jelzettel.); RA 2010. szám.
Megj.: Az oklevél átirata: zágrábi káptalan, 1449. ápr. 27. DL 35969. (Collectio Kukuljevicsiana.)
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56. 1270. Fehérvár

[V.] István király (H) előtt a Kurmund-i hospesek bemutatták [IV. Béla] király szabad-
ságaikról kiadott oklevelét (l. 12. szám), kérve, hogy az uralkodó azt privilégiumában írja át
és erősítse meg. A király a kérésnek eleget téve a bemutatott privilégiumot kettőspecsétjével
ellátott oklevelében átírja. D. Albe, Benedek mester, aradi prépost, a királyi aula alkancellárja
keze által, a. ab Incarn. d. 1270., uralkodása első évében.

E.: D14. (83-6-2.) Hártya, S iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: HO VI. 177–179; ZW I. 383–384. 
R.: RA 2063. szám. 
Megj.: Az oklevél egykori átiratára l. 223. szám.

57. 1271.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Mihály fia: Iwanka, Gresenche-i várjob-
bágy, másrészről Péter fiai: András, Mihály és Kayulo, és Iwanka elmondta, hogy a
Supluncha-n levő, a korábban eladott részeiből magának megtartott földrészét eladja Péter
fiainak és örököseiknek 15 márkáért minden tartozékával (szőlők, kaszálók, malomrész) a
[IV.] B[éla] király oklevelében foglalt határok szerint, örök birtoklásra. A felek kérték a
káptalantól, hogy küldje ki emberét, aki visszatérve jelentette, hogy a szomszédok és ha-
tárosok közül senki nem mondott ellent. Erről a káptalan pecsétjével megerősített oklevelet
ad ki. D. a. d. 1271.

E.: D16. (80-1-1.) Hártya. Kerek függőpecsét, melynek képe kitöredezett. Hátlapon más kö-
zépkori kézzel írott tárgymegjelölés (Ad quandam terram possessionis Soplunzam), továbbá későbbi
kezekkel írott, latin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: Kis P., LK 75 (2004) 71.

58. 1271.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Beryuoy fiai: Voysa és Marislou, más-
részről Kis (Parvus) Endre, Gresenche-i predialis-ok, és előbbiek elmondták, hogy föld-
jükből egy részt eladtak 5 márkáért Endre comes-nek és örököseinek örök birtoklásra. A
csázmai káptalan kiküldöttje a szomszédok és határosok jelenlétében a következő határokat
állította fel: Kuchk fiainak földjénél, Riuio-ban kereszttel jelölt byk fa, völgy, útnál földjel,
földjel, nagy útnál földjel, kereszttel jelölt körtefa, erdőnél földjel, kereszttel jelölt harazt,
kereszttel jelölt scyl fa, kereszttel jelölt johor fa. Innen Kuchk fiainak földjével határos, ke-
reszttel jelölt gerteani fa, kereszttel jelölt scyl fa, folyónál kereszttel jelölt és földjellel kö-
rülvett keurus fa, földjellel körülvett harazt fa. Minderről a káptalan pecsétjével
megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1271.

E.: D11019. (65-1-20.) Hártya, függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: HO VII. 133.
R.: Iványi 11/2. 45; Kukuljević, Regesta 1049. szám.
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59. 1273. máj. 27.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) előtt Egyed mester, Macho-i bán
frater-e: Gergely mester vasvári comes elmondta, hogy Kuchk falubeli Apsa fia: Mihály,
Tenkez fiai: Chepan és Timus, Mordek fiai: Gergely, Mátyás és Mestur, Benete fia: Marcell,
András fia: Chepan, Gyuge fiai: Adorján és András, valamint rokonaik, a vasvári vár ha-
dakozó népei, akiket a szent király jobbágyai fiainak neveznek, az ország védelmében vérük
hullásával és rokonaik halálával nagy szolgálatot tettek már az uralkodó apja életében is,
ezért Gergely mester azt kérte tőle, hogy nevezetteket és frater-eiket mentse fel korábbi
szolgálataikból és sorolja az ország nemes szerviensei közé. Az uralkodó Mihályt, Gergelyt,
Mátyást, Mestur-t, Marcellt, Gyug fiait: Adorjánt és Andrást, Celyak fiait: Guelian-t és Ist-
vánt, Chyma fia: Moh-t, János fia: Petene-t, Arod fiait: Ebed-et és Arnoldot, Jurk fia:
Oldruh-ot, Sys fia: Jakabot, Zeunuk fia: Fábiánt, Feketev fia: Hemv-t, Chempez fiait:
Keme-t, Bertalant, Theodor-t és Borch-ot, Chead fia: Myske-t, Gueden fia: Egyedet,
Gireeg fia: Albertot, Ugra fia: Porba-t, Benete fiait: Kuchk-ot és Batur-t, Maia fia: Lőrincet
és Kolocha fia: Sikeden-t minden földjükkel és jogukkal együtt, amiket eddig békében bír-
tak, felmenti korábbi állapotukból és a vasvári comes joghatósága alól, és a királyi
szerviensek közösségébe helyezi már megszületett és ezután születendő örököseikkel
együtt, leveszi róluk korábbi állapotuk bélyegét és az ország valódi nemeseinek szabadsá-
gában részelteti őket. Az uralkodó a fentiek bizonyságul Mihálynak, Chepan-nak és roko-
naiknak minderről kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Benedek mester,
aradi prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1273., VI. Kal. Jun., uralkodásának
1. évében, amikor Miklós mester esztergomi electus, örökös esztergomi comes, a királyi
aula kancellárja, Pylis-i comes, István kalocsai, János spalatoi érsek, Lampert egri, Bereck
csanádi, Jób pécsi, Fülöp váci püspök, a királynéi aula kancellárja, nógrádi comes, Lodomér
váradi, Pál veszprémi, Timót zágrábi, Dénes győri, Péter erdélyi püspök, Lőrinc nádor,
soproni és Barana-i comes, a kunok bírája, Henrik egész Sclauonia bánja, Egyed Macho-i
és Bozna-i bán, István királyi tárnokmester, László országbíró, Bana-i comes, János erdélyi
vajda, Zonuk-i comes, Renold királyi asztalnokmester, szolgagyőri (Zulgagauriensis) comes,
Lőrinc királyi pohárnokmester, Kewe-i és Karasu-i comes, Ugrin királyi lovászmester,
szerémi comes, Mois somogyi, Gergely vasvári comes, Pál Zeurinum-i bán, Dedalus zalai,
Mihály nyitrai comes. Arenga.

E.: D10005 (50-1-1.) Hártya, L iniciálé. Pecsét vászonzsákba varrott töredékeivel. Hátlapján ké-
sőbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: HO VII. 141–143; Bgl. II. 35–36. 
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 579; Iványi 11/2. 48. és 49; RA 2370. szám.

60. 1273. máj. 29.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu) tudtul adja, hogy Ruh comes a nagyap-
jának, [IV.] Béla királynak (H), majd apjának [V. István királynak] (H), annak halála után
pedig neki szolgált, és amikor először [V. István], majd pedig ő és a csehek királya (rex
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Boemorum) között ellenségeskedés támadt és ő maga sereget (generalis exercitus) vezetett
ellene, akkor Ruh comes a király seregébe ment és harcosokat vitt magával. A király jóllehet
fiatal, de szívében idős (senilis), emlékezetébe idézve Ruh comes-nek a nagyapja, apja és
mellette tanúsított szolgálatait, azok viszonzásául nemesíti (nobilitavimus) Ruh comes
Garig-ban és Guersence-ben fekvő alábbi predium-ait, amiket várjobbágyoktól vagy
predialis-októl vásárlás vagy ..... címén szerzett, azokat ő és örökösei a korábbi állapot kö-
telezettsége nélkül (sine debito prime conditionis) bírják, mint ahogy Sclauonia igazi és
természetes nemesei bírják a saját birtokaikat. A predium-ok a következők: Guersenche
comitatus-ban a Wecheren fiaitól: Dezyne, Gumzyna és Dénes várjobbágyoktól vásárolt
Katynna nevű predium; Garyg comitatus-ban a Brezhaal fia Márton várjobbágytól vásárolt
Deuche nevű predium; a Garyg-ban lévő, Polosnicha nevű predium, melynek egy részét
Dyene fiaitól vásárolta, másik részét pedig [IV.] Béla adta neki szolgálatai fejében. Azért,
hogy Ruh comes és örökösei a fenti predium-okat az ország nemességének szokása szerint
szabadon, a várak szolgálatától mentesen bírják, a király kettőspecsétjével megerősített ok-
levelet bocsát ki. Kelt Benedek mester, aradi prépost, a királyi aula alkancellárja keze által,
a. d. 1273., IV. Kal. Jun., uralkodásának első évében, amikor Miklós mester, esztergomi
electus, örökös esztergomi comes, a királyi aula kancellárja, István kalocsai, János spalatoi
érsek, Lampert egri, Jób pécsi, Bereck csanádi, Fülöp váci püspök, a királynéi aula kancel-
lárja, Pál veszprémi, Timót zágrábi, Lodomér váradi, Dénes győri, Péter erdélyi püspök,
Lőrinc nádor, soproni és Barana-i comes, a kunok bírája, Henrik egész Sclauonia bánja,
Egyed Machou-i bán, János erdélyi vajda, Zounuk-i comes, István királyi tárnokmester,
László országbíró, Bana-i comes, Reynold királyi asztalnokmester, szolgagyőri
(Zulgageuriensis) comes, Ugrin királyi lovászmester, szerémi comes, Lőrinc királyi pohár-
nokmester, Keue-i és Krasu-i comes, Pál Zeurinum-i bán, Imre somogyi, Dedalus zalai,
Mihály nyitrai comes. Arenga.

E.: D11020. (61-1-22.) Hártya, egy helyen lyukas, ez 4 sorban okoz 2-4 szavas hiányokat. L ini-
ciálé. Vászonzsákba varrott függőpecsét. Hátlapon más középkori (Super Kuthenya, Derche et
Polesincza exempte a serviciis castri Garygh) és későbbi kézzel írott tárgymegjelölések.

K.: HO VII. 139–141; Smič. VI. 39–40.
R.: Iványi 11/2. 47; Kukuljević, Regesta 1101. szám; RA 2375. szám.
Megj.: RA szerint gyanús hitelű.

61. 1273. jún. 28.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) előtt megjelentek András fiai: Arnold,
Renold és András, valamint Morzol-i Buhte fia: Zoltán, és szolgálataik fejében kérték, hogy
az uralkodó adja vissza számukra Morzol nevű öröklött földjüket, amit [V.] István király
elvett tőlük és a Wydip-i várnépeknek adott, amikor Renold az urával, Pál fia: Istvánnal a
cseh királyhoz (ad regem Bohemorum) állt át. A király megfontolva András fiai és Zoltán
érdemeit, felismerve, hogy az ország védelmében szükség van rájuk, és visszaemlékezve
szolgálatukra, amit a Styria és Karintya feldúlására és elfoglalására Máté bán és Henrik fia:
János akkori zalai comes vezetésével küldött seregben teljesítettek, a földet minden tarto-
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zékával és haszonvételével együtt elveszi a Wydip-i várnépektől és visszaadja részükre, és
a birtokba bevezetésre Detre fia: Miklóst küldte ki a vasvári káptalan tanúságtétele mellett.
Az uralkodó a fentiek bizonyságaképpen kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát
ki. Kelt Benedek mester, aradi prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1273., IV.
Kal. Jul., uralkodása első évében, amikor István kalocsai, János spalatoi érsek, Lampert
egri, Bereck csanádi, Jób pécsi, Fülöp váci püspök, nógrádi comes, Lodomér váradi, Dénes
győri, Pál veszprémi, Timót zágrábi, Péter erdélyi püspök, Roland nádor, Henrik egész
Sclavonia bánja, Miklós erdélyi vajda, Ioachim királyi tárnokmester, Egyed Macho-i és
Bozna-i, Pál Zeurinum-i bán, Reynold királyi asztalnokmester, szolgagyőri (Zulgageu -
riensis) comes, Ugrin királyi lovászmester, szerémi comes, Lőrinc királyi pohárnokmester,
Kewe-i és Karaso-i comes, János soproni, Gergely vasvári, Moys somogyi, Dedalus zalai,
Mihály nyitrai comes. Arenga.

E.: D18. (86-6-6.) Hártya, L iniciálé. Zöld-fehér sodraton kettőspecsét töredékei. Hátlapon fel-
jegyzés: Privilegium super possessione ecclesie Marie Magdalene Wydip vocate alio nomine
Bodfelde per magistrum Ladislaum nobis collate et donate in perpetuum.

K.: Kis P., LK 75 (2004) 72–73. 
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 579.

62. 1273.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) előtt Ruh comes a Somogy királyi
vár Garig-ban fekvő Decche nevű, a saját birtokával szomszédos földjét kérte magának
adományul. A király ennek mennyiségével és minőségével nem volt tisztában, ezért felkérte
a csázmai káptalant annak megvizsgálására. A káptalan azt jelentette, hogy Imre mester
somogyi comes, speciális királyi ember a tanúságtevőjük, valamint az összehívott szom-
szédok és határosok jelenlétében bejárta a Ruh comes szintén Decche nevű vásárolt föld-
jével keverten (mixtim) elhelyezkedő Decche földet, három, a Garig hegyen és egy, a
Gorgon hegyen fekvő, a földhöz tartozó szőlővel együtt és iktatta Ruh comes-nek ellent-
mondás nélkül. A király Ruh comes szolgálataiért, amiket gyermekkorától kezdve [IV.]
Béla és [V.] István királyoknak (V), majd pedig neki teljesített, Decche földet neki adomá-
nyozza a tartozékaival, haszonvételeivel és a szőlőkkel együtt örök birtoklásra. A csázmai
káptalan oklevele szerint a határok: a hegyen út mellett álló, kereszttel jelölt és földjellel
körülvett harazt fa, kereszttel jelölt harazt fa, kereszttel jelölt harazt fa, Zabrudna folyó,
Garig víz, a Deccha folyó beömlése a Garyg vízbe, hegyen kereszttel jelölt és földjellel
jelölt cseresznyefa, Ruh comes vásárolt földjének szomszédsága. Minderről a király ket-
tőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Benedek mester, aradi prépost, a királyi
aula alkancellárja keze által, a. d. 1273., amikor István kalocsai, János spalatoi érsek, Lam-
pert egri, Jób pécsi, Bereck csanádi, Pál veszprémi püspök, a királyi aula kancellárja, Fülöp
váci püspök, a királynéi aula kancellárja, Timót zágrábi, Dénes győri, Péter erdélyi püspök,
Roland nádor, a kunok bírája, Henrik egész Sclauonia bánja, Máté erdélyi vajda, Zonuk-i
comes, Joachim királyi tárnokmester, Sándor országbíró, Vrbaz-i comes, Reynold királyi
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asztalnokmester, szolgagyőri (Zulgageuriensis) comes, Imre somogyi, Dedalus zalai, Mihály
nyitrai comes. Arenga.

E.: D17. (86-5-1.) Hártya, hiányzó L iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés és tartalmi kivonat.

K.: HO VII. 144–146.
R.: Iványi, 11/2. 50; Kukuljević, Regesta 1113. szám; RA 2361. szám.
Megj.: RA szerint gyanús hitelű.

63. 1273.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Demeter fiai: Demeter, Jakab és Se-
bestyén, másrészről Gresenche-i Olup, és utóbbi elmondta, hogy abból a földből, amit ro-
konával, Jánossal [IV.] Béla király (H) adományából tartanak, a saját részét a tartozékaival
és haszonvételeivel együtt, a [IV.] Béla király privilégiumában foglalt határok szerint eladta
Demeter fiainak és örököseiknek örök birtoklásra 16 márkáért. A káptalan a felek kérésére
az adásvételről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. et actum a. d. 1273.

E.: D11021. (61-1-21.) Hártya, vászonzsákba varrott függőpecséttel.
K.: HO VII. 146. 
R.: Iványi 11/2. 46; Kukuljević, Regesta 1119. szám.

64. 1274.

[IV.] László király (V, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) megfontolva Irizlaus fia: Iwan comes
szolgálatait, melyeket a tatárok betörésekor teljesített, ahogyan azt a bárók, nemesek és
előkelők jelentéséből megtudta, továbbá a gyermekkora óta végzett egyéb szolgálatai és a
csehek királya elleni fáradhatatlan küzdelmei miatt neki és örököseinek adományozza örök
birtoklásra a Slavonia-i Zamabur falut minden jogával, valamint az Iwan comes földjén, a
falu közelében az ország határán fekvő rév vámjával, továbbá a Zamabur földön található
várral, amit a cseh király emberei építettek és amit Iwan költséggel, fáradtsággal és övéinek
vérével vett vissza tőlük. Minderről az uralkodó kettőspecsétjével megerősített oklevelet
bocsát ki. Kelt Benedek mester, esztergomi electus, örökös esztergomi comes, budai pré-
post, a királyi aula alkancellárja keze által, a. ab Incarn. d. 1274., uralkodása 3. évében, ami-
kor István kalocsai, János spalatoi érsek, Lampert egri, Bereck csanádi, Jób pécsi, Pál
veszprémi püspök, a királyi aula kancellárja, Fülöp váci püspök, a királynéi aula kancellárja,
Timót zágrábi, Dénes győri, Péter erdélyi püspök, Roland nádor, a kunok bírája, Dénes
egész Sclauonia bánja, Egyed királyi tárnokmester, Máté erdélyi vajda, Zonuch-i comes,
Péter soproni és somogyi comes, Moys királynéi tárnokmester, Sapus-i [!] comes, Péter ki-
rályi lovászmester, szolgagyőri (Zalugagevriensis) comes, Salamon fejéri comes, Erney or-
szágbíró, Zatmar-i comes, Miklós királyi asztalnokmester, mosoni comes, Fülöp vasvári,
Dedalus zalai, Mihály nyitrai comes. Arenga.

Á.: Zágrábi káptalan, 1763. jan. 1. D19. (78-1-2.)
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K.: F. VII/2. 106–108. (1284-es dátummal.); F VII/5. 589. (1274-es dátummal.); Smič. VI. 99–
100. 

R.: Kukuljević, Regesta 1144. szám (a zágrábi káptalan protocolluma alapján, 1274-es dátummal)
és 1382. szám (F. VII/2. alapján, 1284-es dátummal); RA 2565. szám.

Megj.: Az oklevél E.-je: SNA Erdődy család galgóci hitbizományi levéltára 4. (78-1-1.; DF
278280.) 

65. 1275. aug. 1.

A fehérvári káptalan előtt megjelent egyrészről Kozma fia: Kozma comes és Odun fia:
Iwanka, másrészről Drug comes fiai: Péter comes és Lőrinc, a maguk és fivérük (frater):
Miklós nevében, valamint Gukeled [!] nembeli Seem fia: Lukács comes, és elmondták,
hogy az Egged-i Mindenszentek-monostor kegyurasága miatt közöttük lévő perben fogott
bírók segítségével (per modum arbitri) a következő döntésre jutottak: a kegyuraság közös
tulajdonba kerül a felek közeli rokonsága okán. Péter comes, aki most bírja azt, szept. 9-
én (in crastino Nat. B. virg.) a váradi káptalan előtt a váradi püspök embere és a nemzetsége
jelenlétében átadja Lukács comes-nek egyéves időtartamra a kegyuraságot minden tarto-
zékával és haszonvételével együtt. Az egy év leteltével, [1276.] szept. 9-én Lukács comes
visszaadja azt ismét egy évre Kozma comes-nek és frater-ének, a nemzetségük és a püspök
embere jelenlétében a káptalan előtt, ami oklevelet ad ki arról, hogy milyen állapotban
adták át a kegyuraságot, amit évente fognak váltogatni a felek egymás között. D. a. d. 1275.,
in oct. Jacobi.

Á.: a 127. számú oklevélben. 
K.: Kis P., LK 75 (2004) 73. 
R.: Süttő 2007. 23–24. 

66. 1275. (szept. 9. előtt)

A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Kozma fia: Kozma comes a maga és Odun
fia: Iwanka nevében, másrészről Drug comes fia: Lőrinc, a maga és fivérei (frater-ei): Péter
és Miklós nevében, valamint Gutkeled nembeli Seem fia: Lukács comes, és elmondták,
hogy az Egged-i Mindenszentek-monostor kegyurasága miatt közöttük lévő perben fogott
bírók segítségével (per modum arbitri) a következő döntésre jutottak: a kegyuraság közös
tulajdonba kerül a felek közeli rokonsága okán. Lőrinc, aki most bírja azt, szept. 9-én (in
crastino Nat. B. virg.) a váradi káptalan előtt a váradi püspök embere és a nemzetsége je-
lenlétében átadja Lukács comes-nek egyéves időtartamra a kegyuraságot minden tartozé-
kával és haszonvételével együtt. Az egy év leteltével, [1276.] szept. 9-én Lukács comes
visszaadja azt ismét egy évre Kozma comes-nek és frater-ének, a nemzetségük és a püspök
embere jelenlétében a káptalan előtt, ami oklevelet ad ki arról, hogy milyen állapotban
adták át a kegyuraságot, amit évente fognak váltogatni a felek egymás között. D. a. d. 1275.

Á.: a 127. számú oklevélben.
K.: Kis P., LK 75 (2004) 73–74.
R.: Süttő 2007. 24. 
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67. 1275.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) előtt előtt Dénes volt nádor fiai:
Miklós és Dénes bemutatták [IV.] Béla király privilégiumát, mely szerint az uralkodó
Losunc földön, a szántóföldön és az erdőkben ezüstbánya művelésére (pro opere
argentifodinariorum) 20 ekényi földet elfoglalt, azzal a kikötéssel, hogy a bányákból a ki-
rálynak járó nyolcadrész harmadát Miklós és Dénes kapják (de octava parte ... tertiam
partem perciperent) a bérleti szerződés szerint (iuxta sue locationis articulum); ha a bánya
kimerül, akkor a 20 ekényi föld visszaszáll Dénes nádor utódainak birtokába és a földre
hívott hospesek eltávozhatnak. Dénes nádor fiai elmondták, hogy a bánya csaknem kime-
rült, ezért azt kérték, hogy az uralkodó Losunch földet és az ezüstbányát számukra adja
vissza. Az uralkodó tekintettel Miklós és Dénes szolgálataira, a bárókkal tanácsot tartva a
birtokot és az ezüstbányát visszaadja nekik és örököseiknek örök birtoklásra. A király az
ezen oklevéllel ellentétes tartalmú okleveleket érvényteleníti és minderről kettőspecsétje
alatt állíttat ki oklevelet. Kelt B. [Benedek] mester, esztergomi electus, budai prépost, a ki-
rályi aula alkancellárja keze által, a. d. 1275., amikor István kalocsai, János spalatoi érsek,
Jób pécsi, Ph. [Fülöp] váci püspök, a királynéi aula kancellárja, Lodomér váradi, Timót
zágrábi, Dénes győri, Péter erdélyi, András egri püspök, Miklós nádor, soproni comes, a
kunok bírája, Iwachyn királyi tárnokmester, Plys-i [!] comes, János egész Sclauonia bánja,
Miklós országbíró, Máté erdélyi vajda, Zonuk-i comes, Dénes királynéi tárnokmester, zalai
comes, Gergely bán somogyi comes.

E.: D20. (96-7-16.) Hártya, L iniciálé. Bánffy szerint zöld-piros sodraton függő pecsét töredé-
kével. Hátlapon későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tárgymegjelölések.

K.: HO VII. 156–157; Bánffy I. 14–16. 
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 579; Iványi 11/2. 51. RA 2608. szám.

68. 1276. jan. 9.

[IV.] László király a Golgouch-i királyi hospesek földjét Aba fia: Abának adja. Kelt Be-
nedek mester, esztergomi electus, esztergomi comes, budai prépost, a királyi aula alkan-
cellárja keze által, 1275. [!], V. Id. Jan.

Má.: Iványi szerint: Erdődy család galgóci levéltára 8-1-1. (Újkori.)
K.: RA 2687. szám. (E. alapján.)
R.: Iványi 11/2. 52. (1275. jan. 9-i dátummal, Má. alapján.)
Megj.: 1. Az oklevél eredeti példánya: DL 896. (NRA 475-5.)

2. A datálással kapcsolatban l. K.-t.

69. 1276. márc. 16.

A veszprémi káptalan előtt megjelentek egyrészről István fiai: Leustach, Raach és Moys,
Koachy-i falubeli nemesek, másrészről Koachy-i Lázár, Pál, Olivér, Oldram, László és
Zelech[mer?] a maguk és az egész falu nevében, és utóbbiak elmondták, hogy bírói enge-
déllyel fogott bírók segítségével egyezségre jutottak abban a pereskedésben, ami a király
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jelenléte előtt közöttük folyt, mivel István fiainak 27 márka kárt okoztak azzal, hogy három
évig a vetést folyamatosan lovakkal, marhákkal és más állatokkal (per equos, pecudes et
pecora) lelegeltették (decerptio), egy erdőt felégettek és István fiai egyik szerviensét meg-
sebesítették. A fogott bírók döntése alapján a [Koa]chy falubeli népek földjéből 60 holdnyit,
mely hosszában István fiainak öröklött földje mellett van, a Mezev-nek nevezett helytől,
Ádám fia: Pál földjének határaitól a bozótosig az alább írt határokkal István fiainak és örö-
köseiknek adják örök birtoklásra. István fiai megkapták azt a három márkát dénárokban,
melyben Lázár és rokonai marasztaltattak el a veszprémi káptalan memorialis oklevele ér-
telmében. Lázár és rokonai elmondták, hogy a Kuthfev forrás mellett a hatvan holdon túl
egy hold földet adnak egy malomhellyel örökös birtoklásra. A 60 hold és az 1 hold föld
határai, ahogyan a felek és a káptalan embere jelentették, akit a felek kérésére küldtek ki a
föld átadásának megszemlélésére: Mezev-nek mondott helyen Ádám fia: Pál földjének ha-
tárai, két fő (principalis) földjel a mezei földön, Abayanthowa tónál a mezei földön két ha-
tárjel, Koach folyó közelében, szántóföld végénél, a szántóföld és a rét között két határjel,
az István fiainak jutott malomhely, kaszáló és szántóföld között két határjel, az Arnold há-
zához menő út, két határjel, ....., kettős határjel, a szántóföldön két határjel, Zylbukurhege
nevű hegyen két [határjel], a Kup-ról Topolchafev-re menő nagy út és mellette két határjel,
kettős földjel a szántóföldön, bozótosban négy sarokhatárjel (angulares mete). A bozótos
Lázáré és rokonaié, a határok között fekvő föld István fiaié. Az ügyben eddig kiadott ok-
leveleket érvénytelennek nyilvánítják. A káptalan a felek kérésére a fentiekről pecsétjével
megerősített oklevelet ad ki. Kelt Hermann mester, olvasókanonok keze által, a. d. 1276.,
XVII. Kal. Apr., amikor Péter mester veszprémi electus és confirmatus, Pál mester prépost,
Pál éneklőkanonok.

E.: D21. (28-8-1) Hártya, néhol lyukas és foltos. Iniciálé. Függőpecsétre utaló vágások.
K.: Kis P., LK 75 (2004) 74–75. 
R.: Iványi 11/2. 53.

70. 1276. júl. 20. Fehérvár

[IV.] László király oklevele a tihanyi monostort érintő ügyben. D. a. verbi Incarnati
1276., Albe, in oct. Margarethe.

Tá.: Lackfi István nádor, 1392. okt. 13. > Jolsvai Leusták nádor, 1393. febr. 16. D10040. (A
teljes Tá. 18. századi Má.-ában.)

R.: RA 2715. szám.
Megj.: Az oklevelet eredetileg átírta IV. László király 1283-ban, l. 84. szám. 

71. 1277.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu) előtt Dénes volt nádor fiai: Dénes
és Miklós comes-ek elmondták, hogy az uralkodó fiatalságának éveiben, amikor nem volt
mindennek tudatában (infra nostre pubertatis annos, quando non plene nobis rerum notitia
habebatur), Lusunch-ot és más birtokaikat Leustach fia: Miklós, Folkus fia: Farkas mester
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és frater-ei örökség címén maguknak kieszközölték, mondván, hogy azokat bűnök nélkül
vették el tőlük. A király felnövekedve, a törvényes kort betöltve az ország kormányzatát
átvette és miután békét kötött (habita unione pacis) [I.] Rudolf  német királlyal, a közgyű-
lésen (in congregatione) megjelent báróktól és nemesektől megtudta, hogy a kérdéses bir-
tokokat Miklós, Farkas mester és frater-ei ősei felségsértés (lese maiestatis) miatt vesztették
el, [II.] András király feleségének meggyilkolása miatt háramlottak az uralkodó kezére, és
azokat [II.] András és a következő királyok a hűségéért és szolgálataiért adományozták
Dénes volt nádornak. Az uralkodó a birtokokat visszaveszi Miklóstól, Farkastól és frater-
eitől és visszaadja azokat Dénesnek és Miklósnak örök birtoklásra, egyúttal érvényteleníti
azokat az okleveleket, melyekkel Miklós, Farkas és frater-ei bírták azokat. Ha Miklós, Far-
kas, a frater-ei vagy örököseik az elvesztett birtokok miatt valaha pert kezdeményeznek,
büntetéssel fognak sújtatni. Az uralkodó minderről kettőspecsétjével megerősített oklevelet
bocsát ki. Kelt Tamás mester, fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. ab
Incarn. d. 1277., uralkodása hatodik évében, amikor Miklós esztergomi érsek, örökös esz-
tergomi comes, István kalocsai, János spalatoi érsek, András egri, Jób pécsi, Gergely csa-
nádi, Lodomér váradi, Fülöp váci püspök, a királynéi aula kancellárja, Timót zágrábi
püspök, Péter nádor, somogyi comes, a kunok bírája, Ugrin királyi tárnokmester, Bana-i
comes, Dénes országbíró, Máté vasvári, soproni és mosoni comes, István királyi asztal-
nokmester, pozsonyi comes, Mays királynéi tárnokmester.

Á.: a 289. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 164–166; Bánffy I. 16–18. 
R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 579; Iványi, 11/2. 54; RA 2824. szám.

72. 127[8]. jún. 1.

A váradi káptalan előtt megjelentek egyrészről Durug fiai: Péter és Lőrinc a maguk és
frater-eik nevében, Seem fia: Lukács comes és Miklós, másrészről Kozma fia: Kozma
comes és Odun fia: Iwanka mester, és elmondták, hogy Egged-i monostoruk helyreállítása
(pro melioratione) végett elhatározták, hogy a monostor birtokait megvédésre személyekre
(ad personas) szétosztják a következőképpen: Egged, Sarfeu és a Berukyo melletti Petury
falvakat Durug fiai és Lukács comes fogják megvédelmezni; Kozma comes és Iwanka mes-
ter pedig az Eer melletti Kaga és a Tycia melletti Bog falvakat. Az egyik fél által védelemre
kapott falvakat a másik nem zaklathatja. Kozma és Iwanka comes-ek kötelezték magukat,
hogy az Egged-i monostor birtokai ügyében Péter comes és frater-ei ellen nem indítanak
pereskedést. D. IV. f. an. Penth., a. d. 127[8].

E.: D15. (72-1-1.) Hártya. Az évszám vége kiszakadt. Hátlapon zárópecsét nyoma és töredékesen
olvasható külzet: Super ... possessionum monasterii de Egged pro ... dicte ...Cosme et Iouanka.

Á.: a 127. számú oklevélben.
K.: HO VII. 124. (1270 körüli keltezéssel.)
R.: Iványi 11/2. 42; Süttő 2007. 24.

59



73. 1278. jún. 13.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Nyakas (Capitosus) Tiburcius, Kuchk
fia: Márton, Dragchyn fia: Iwan, Bodou fia: István, Bálint mester, Damyan mester és Boorh
(dict.) István fia: János, Gresenche-i várjobbágyok, másrészről Márton fia: Benedek comes,
és elmondták, hogy Tiburcius a Benedek comes földje felett, annak szőlője szomszédsá-
gában fekvő szőlőjét 6 márkáért; Márton és Iwan a Benedek földjén a pomlew felett ültetett
szőlőjüket 3 és fél márkáért; István egy szőlőjét egy márkáért; Bálint mester egy szőlőjét
egy márkáért; Damian mester egy szőlőjét két márkáért; János egy szőlőjét két és fél már-
káért (melyek mind Benedek comes földje felett helyezkednek el sorban) eladták Benedek
comes-nek és örököseinek örök birtoklásra. A káptalan az adásvételről pecsétjével meg-
erősített oklevelet ad ki. D. et actum in crastino oct. Penth., a. d. 1278.

E.: D10006. (50-1-2.) Hártya, C iniciálé. Kerek, ép függőpecséttel.
K.: HO VII. 166–167; Smič. VI. 246–247. 
R.: Iványi 11/2. 55.

74. 1278. aug. 1.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Bogdan fiai: Orbán, Benedek pap és
Isep, másrészről Ruh ~ Roh comes a maga és frater-ei: István, Jakab és Benedek nevében,
és előbbiek elmondták, hogy a Prybenesech-ben fekvő földjükből egy (Roh comes szom-
szédságában található) részt, továbbá egy vizes erdejük (silva aquosa) hatodrészét (aminek
határait királyi privilégium tartalmazza) eladták 6 márkáért örök birtoklásra Ruh comes-
nek és frater-einek, akik a föld után évente egy ferto-t kell fizessenek. A föld határai, me-
lyeket a szomszédok és határosok jelenlétében a káptalan kiküldöttje állított fel:
Pribenesech folyó Eze fia Tamás földjének szomszédságában, kiszáradt völgy, kereszttel
jelölt és földjellel körülvett jawar fa, kereszttel jelölt és földjellel körülvett tul fa, kereszttel
jelölt és földjellel körülvett tul fa, Koledyn folyó völgye, Bethlen fia: Pouka földjének szom-
szédsága, a folyó caput-jában kereszttel jelölt és földjellel körülvett gartan fa, az eladók
földjének szomszédságában kereszttel jelölt és földjellel körülvett haas fa, Cherech, erdő,
kereszttel jelölt és földjellel körülvett ihor fa, völgy, út mellett földjel, kereszttel jelölt út
(via cruce signata), Demeter fia: Balázs szomszédsága, Pribenesech folyó caput-jánál Ruh
comes szomszédsága. Az adásvételről a káptalan pecsétjével megerősített oklevelet ad ki.
D. in oct. Jacobi, a. d. 1278.

E: D11022. (61-1-23.) Hártya, C iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: HO VII. 168–169; Smič. VI. 168–169. 
R.: Iványi 11/2. 56; Kukuljević, Regesta 1245. szám.

75. 1278–1325. szept. 21. Majtény

[Szatmár megye hatósága] a váradi káptalan tudtára adja, hogy ... Iuanka comes ... Miklós
fia: Wrdug (dict.) János Egged nevű birtokát .... [Ezért az oklevéladó meghagyja a káptalan-
nak, hogy küldje ki] tanúságtevőjét, akinek a [jelenlétében ...] D. in Mohthyn, in Mathey .....
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Á.: a köv. számú oklevélben.
Megj.: A kiadási hely miatt feltételezhetően Szatmár megye hatóságának oklevele. Adony fia

Ivánka comes adatai alapján datálva, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1.
tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

76. 1278–1325

A váradi káptalan oklevelében átírja [Szatmár megye] oklevelét (l. előző szám) és jelenti,
hogy kiküldték tanúságtevőül ..... a Mindenszentek-oltár mesterét, aki ........

E.: D2071. Hártya, vízfoltos, kb. tizede olvasható csak. Hátlapon mandorla alakú zárópecsét
nyoma.

Megj.: Adony fia Ivánka comes adatai alapján datálva, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4.
Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

77. 1278–1325

Ismeretlen oklevéladó tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően színe előtt .....
Odun fia: Ioanka dec. 6-án (in fe. Nycolai) ...... és három márkát kellett megfizetnie ...... A
kitűzött napon Ioanka nem ........  D. 2. die .......

E.: D2084. Hártya. Hátlapon külzet (Super obmissione trium marcarum contra Ioancam filium
Odun) és zárópecsét vágásai.

Megj.: Adony fia Ivánka comes adatai alapján datálva, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4.
Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

78. 1278–1325

Ismeretlen oklevéladó oklevele az Iwancha comes ..... és ..... váradi püspök közötti per-
ben létrejött megegyezésről.

E.: D2065. Papír, vízfoltos, nagy része nem olvasható. Hátlapon külzet (... comitis Iwanche ...
Omnium Sanctorum ad presentiam domini regis vel ad iudicis curie eiusdem contra dominum ...
episcopum Waradiensem) és rányomott pecsét szalagja.

Megj.: 1. Az oklevélből a következő szavak olvashatóak: Item Stephanus et Leukus filii; Thoma
et Jacobo suis; priorum litterarum nostrarum; coram domino rege vel iudice curie sue; presentis
turbatione pari voluntate et concordie consensu; vestras dixerunt; martiris. Az íráskép alapján a 13.
század végére – 14. század elejére keltezhető.

2. Adony fia Ivánka comes adatai alapján szűkítve a datálás, l. Engel, Genealógia
Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

79. 1279. máj. 12.

A csázmai káptalan előtt megjelentek egyrészről Wlchata fiai: Imre és György, másrész-
ről Ruh comes, és előbbiek elmondták, hogy a Garig comitatus-beli Decha-n lévő földjüket
szőlőkkel és más tartozékokkal és haszonvételekkel együtt régi határai szerint; továbbá a
Bethlen fia: Pouka földje felett, Korgou-ban fekvő kis szőlőjüket eladták Ruh comes-nek
és örököseinek 19 márkáért. A káptalan kiküldöttjének jelentése szerint a szomszédok és
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határosok jelenlétében felállított határok: Ruh comes földje, kereszttel jelölt és földjellel
körülvett harazth fák, kis völgy, nagy völgyben Chenke fia: Mortunus földjének szomszéd-
sága, Német (Teutonicus dict.) Miklós földjének szomszédsága, kereszttel jelölt és földjellel
körülvett haas fa a völgy caput-jában, hegyen út mellett kereszttel jelölt és földjellel körül-
vett gartan fa, Deccha folyó a völgyben Ivan földjének szomszédságában. A káptalan az
adásvételről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in crastino Asc. d., a. eiusdem 1279.

E.: D11023. (61-1-24.) Hártya, fakult, foltos, C iniciálé. Alul (K. szerint) selymen függő töredékes
viaszpecséttel. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: HO VII. 171–172; Smič. VI. 294–295. 
R.: Iványi 11/2. 57.

80. 1279. aug. 27. Buda

[IV.] László király (V) előtt megjelentek egyrészről Kozma comes és Odun fia: Iwanka,
másrészről Drog fiai: Péter comes, Lőrinc és Miklós, és elmondták, hogy az Egged-i mo-
nostor kegyuraságában és a hozzá tartozó birtokokban megegyeztek a váradi káptalan ok-
levele szerint, amit királyi oklevélbe akarnak foglalni: mindegyikük köteles sértetlenül
megőrizni azt a részt, ami a monostor birtokaiból rá esik. Ha bármelyikük a monostor rá
eső birtokaiban vagy javaiban hanyagul vagy akarattal kárt okoz, vagy azokból valamit
ellop, vagy az apátot kizárja a monostorból, vagy a monostor bevételeit nem kezeli, akkor
a saját birtokát, ahonnét elindulva  a kárt okozta, adja a monostornak és annak kegyuraságát
veszítse el. D. Bude, in oct. S. regis Stephani, a. d. 1279.

Á.: a 127. számú oklevélben.
K.: RA 3002. szám. 

81. 1279.

Az egri káptalan 1279-ben (a. d. 1279.) kelt privilégiuma szerint megjelent előttük Abad-i
Wz frater-e: Péter fia: Sebestyén, valamint Wz fia: Péter, másrészről Albreth és fia: István
a maga és fivérei (frater) Albert és Márton nevében, és előbbiek elmondták, hogy a
Sebastyen nevű, Újvár megyei vásárolt földjüket (ahol Szt. Jakab-egyház van) minden tar-
tozékával és haszonvételével együtt eladták Alberhth-nek és fiainak 50 márkáért, szava-
tosság vállalásával. A föld eladásához annak határosai: Abad-i June fia: Jene, Abad-i János
fia: Miklós, Bala-i György és Gaman fia: Mihály hozzájárultak.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 520–521. (Tá.-ban.)
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97.
Megj.: Az oklevél másik, a fentivel megegyező tartalmi átirata: Garai Miklós nádor, 1409. jún.

10. DL 42999. (Múz. Ta.) Hártyán, megegyezik az Erdődy család levéltárában 97-14-1. jelzet alatt
őrzött oklevéllel. Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)
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82. 1280. nov. 27.

[IV.] László király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu) előtt megjelent Thomoy nemzetségbeli
Ipolit fia: Vrkun bán, és a király egyetértésével a maga és örökös nélkül elhunyt frater-e:
Dénes Szerém megyei Pochey, Jaklynch, Eusy, Veseuch, Petrich, Solth, Kata és Tuuch
nevű, szerzett, vásárolt és bármilyen címen őket illető birtokainak felét ue. nemzetségbeli
Dénes volt nádor fia: Dénesnek adja örök birtoklásra, azzal a kikötéssel, hogy ha ő maga
is örökös nélkül hunyna el, akkor a birtokok másik felét is Dénes kapja; ha azonban lesznek
örökösei, akkor a birtokok fele őket illeti. Ha Dénes hunyna el örökös nélkül, a birtokok
fele visszaszáll Vrkun bánra, de ha lesznek örökösei, a birtokok fele őket illeti. Ha egyi-
küknek sem lesz örököse, akkor a birtokokat Dénes frater-e: Miklós és örökösei kapják a
felek egyezsége szerint. A király erről kettőspecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki.
Kelt Bertalan mester, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1280., uralkodása 9. évében,
V. Kal. Dec., ind. 8. Arenga.

E.: D22. (98-27-7.) Hártya, L iniciálé. Töredékes függőpecsét. Hátlapon későbbi kezekkel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglalók.

K.: HO VIII. 208–209; Bánffy I. 20–21; Smič. VI. 373–374. 
R.: Iványi 11/2. 59; Kukuljević, Regesta 1302. szám; RA 3081. szám.
Megj.: Az oklevél tartalmi átirata: Pál országbíró, 1332. jan. 21. > boszniai káptalan, 1332. márc.

20. AL Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 17. (DF 260596.)

83. 1283. aug. 14.

Timót zágrábi püspök előtt megjelent egyrészről Monozlo-i Péter comes, másrészről
István comes a maga és frater-e: Tamás nevében, és elmondták, hogy az egymásnak oko-
zott károk, jogtalanságok, embereik meggyilkolása, megcsonkítása és megsebesítése, bir-
tokok lerombolása, Péter és István fogságba ejtése, valamint minden egyéb ügyben a
következő megegyezésre jutottak (Tamás a csázmai káptalan oklevele szerint a káptalan
színe előtt ehhez hozzájárulását adta): a továbbiakban egyikőjük sem fog arra törekedni,
hogy a másikat megölje, veszélybe [sodorja], fogságba ejtse vagy javaiban kárt okozzon.
Egyik fél sem fogadja be a másik kárára annak jobbágyát vagy szerviensét. Egyik sem fog
tettel vagy tanáccsal törekedni váraik elfoglalására. Kölcsönösen igaz hittel és a kereszt
fáját megérintve megesküdtek, hogy a fentieket sértetlenül megőrzik, és ha valamelyikük
mégis megszegné, az minden javának és úgy Sclauonia-ban, mind pedig Magyaro.-n fekvő
birtokainak elvesztésével bűnhődjön, amik a megállapodást megtartó félre szállnak. Az ezt
be nem tartó felet az egyház ki fogja közösíteni. A kiközösített felet a püspök és utódai
tartoznak a királynak és a szomszédos püspököknek jelenteni. A megállapodást a felek ki-
terjesztették rokonaikra, ..... fiaira: Lőrincre és Egyedre is. A felek megállapodtak, hogy ha
közöttük a fentiek miatt a jövőben pereskedés lesz, akkor a püspök vagy utódai ítéletének
vetik alá magukat, az ezt nem válalló fél pedig 300 márka büntetésben marasztaltasson el.
Ha a püspök vagy utódai a király dolgában vagy más súlyos ügyben távol vannak, akkor a
felek a zágrábi káptalan ítéletének tartoznak magukat alávetni. A felek a fentiekre vonat-
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kozó, eddig kiadott okleveleiket érvénytelennek tekintik. Hogy jelen megegyezést a felek
egyike se sérthesse meg a jövőben, az oklevelet a püspök, a zágrábi és a csázmai káptalanok
és István bán fia: Miklós bán pecsétjével erősítik meg. Egy példányt a zágrábi és egyet a
csázmai káptalannál helyeznek el megőrzésre, egyet kap Péter comes és egyet István. [D.]
sab. an. Laurentii, a. d. 1283.

E.: D11024. (63-1-3.) Hártya, sérült, lekopott képű függőpecsét.
K.: HO VII. 179–182; Smič. VI. 440–441.
R.: Iványi 11/2. 60; Kukuljević, Regesta 1317. szám.

84. 1283.

[IV.] László király privilégiumában átírja a Fehérvárott, 1276. júl. 20-án kelt nyílt okle-
velét a tihanyi monostor ügyében (l. 70. szám).

Tá.: Lackfi István nádor, 1392. okt. 13. > Jolsvai Leusták nádor, 1393. febr. 16. D10040. (A
teljes Tá. 18. századi Má.-ában.)

R.: RA 3243. szám.
Megj.: Az oklevél eredetije: DL 944. (Acta ecclesiastica 23-16-A.)

85. 1284. febr. 17.

A zágrábi káptalan előtt Priba nembeli Priba fia: Pribk átörökíti István fia: Radozlaus-
nak a Podgorya-i Ruzindol és Toplica birtokokat, amiket nagybátyja (frater patris sui),
Wlkouoy zálogosított el Radozlaus frater-ének: Dénes bánnak azon 50 márka ezüst fejében,
melyért Dénes őt a németek (Teuthonici) fogságából kiváltotta.

Má.: D11029. (2. szám.) (68-1-2.) A határjárásban kihagyással; újkori.
K.: Smič. VI. 467–471.
R.: Kukuljević, Regesta 1361. szám.
Megj.: Az oklevél eredetije: DL 35838. (Collectio Kukuljevicsiana.) Átirata: zágrábi káptalan,

1616. júl. 11. DL 36113. (Uo.) 

86. 1284–1285.

Ismeretlen oklevéladó oklevele a Bertalan [váradi] püspök és Kis (Parvus) Kozma comes
között fogott bírók segítségével létrejött megegyezésről. Ennek során [IV.] László király
oklevelét is megemlítik.

E.: D2061. Hártya, kb. 2/3-ad része olvashatatlan, vízfoltos. Hátlapon rányomott pecsét töre-
dékei és szalagja.

Megj.: Bertalan váradi püspökségének időhatárai alapján datálva, l. Zsoldos, Arch. 99.

87. 1285. jan. 2.

A csázmai káptalan előtt megjelent egyrészről Péter fia: Lőrinc, másrészről Ders fia:
Ádám, és előbbi elmondta, hogy Garyg-ban a vásárhely mellett (iuxta locum fori) fekvő
földjét (amit a csázmai káptalan korábbi privilégiuma szerint apja vásárolt Drask fia: Jóbtól)
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a tartozékaival és haszonvételeivel együtt a személyesen megjelent Jób beleegyezésével el-
adta Ádám comes-nek és örököseinek 30 márkáért, szavatosság vállalásával. A káptalan
korábbi privilégiumát Lőrinc átadta Ádámnak, e szerint a határok: Reznyk-ben nagy út
mellett határjel, Garyg víznél kereszttel jelölt és földjellel körülvett cseresznyefa, Ramurna
potok-nál kereszttel jelölt harazth fa alatt határjel, kereszttel jelölt és földjellel körülvett
gyümölcsfa az út mellett, völgy, Vidoim forrás, hegyen út mellett kereszttel jelölt és föld-
jellel körülvett harazth fa, kereszttel jelölt garthan fa alatt határjel, Garigh vásárhelye föld-
jének szomszédsága (vicinatur terre loco fori Garig), hegyen út mellett határjel, kereszttel
jelölt gyümölcsfa alatt határjel, kereszttel jelölt fák, Garigh víz mellett határjel, Dobouch
víz, kereszttel jelölt körtefa alatt határjel völgyben, határjel, kiszáradt völgy, a vásár földjé-
nek határául szolgáló körtefa mellett földjel, út. Minderről a káptalan pecsétjével ellátott
oklevelet ad ki. [D.] in crastino Nat. d., a. eiusdem 1285.

E.: D11025. (61-1-25.) Hártya, C iniciálé. Egy helyen lyukas, ami 3 sorban okoz 1-2 szavas
hiányt. Kerek, kitöredezett képű függőpecsét. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymeg-
jelölés.

K.: HO VII. 192–194; Smič. VI. 517–518. 
R.: Iványi 11/2. 61; Kukuljević, Regesta 1384. szám.

88. 1286.

A nyitrai káptalan előtt Bogomer fia: Zobozlaus, Ludány nembeli nemes a Nyitra megyei
Doran birtokát malmával és minden tartozékával 47 márkáért eladja nemzetségtársának,
István fia: Basna comes-nek.

E.-je elpusztult vagy lappang.
R.: Iványi 11/2. 62. (Eszerint jelzete: 25-1-3.; hártya, függőpecsétre utaló sodrat, alul ABC

chirographum.)

89. 1287. dec. 11. Várad

Benedek váradi püspök tudtul adja, hogy 1287. dec. 11-én (a. d. 1287., f. V. p. Nicolai)
Kis (Parvus) Kozma comes és Odun fia: Iwanka mester a maguk és egész nemzetségük
nevében a püspöki zsinaton (nostrum synodum) jelenlévő [váradi] prépost, [váradi] káp-
talan és papok előtt tiltakozva elmondták, hogy Drug comes fiai: Péter comes, Lőrinc és
Miklós mesterek az Egged-i monostort, melynek kegyuraságát (patronatus) Kozma comes-
sel, Iwanka mesterrel és nemzetségükkel közösen bírják, hatalmaskodva elfoglalták, ott
várat építenek és az ott lakó szerzeteseket (viri religiosi) kizárták onnét. Ezért azt kérték,
hogy a püspök figyelmeztesse Drug comes fiait: távozzanak a monostorból és adjanak
elégtételt azokért a károkért, amiket a monostor bevételeinek (proventus) ezidáig való be-
szedésével okoztak. A püspök a kérésnek eleget téve a zsinaton nyilvánosan figyelmeztette
Drug comes fiait, hogy [1288.] máj. 23-ig (ad oct. Penth.) egész famíliájukkal együtt tá-
vozzanak a monostorból, azt a korábbi állapotába állítsák vissza, helyezzék oda vissza a
szent szolgálatot ellátó szerzeteseket és adjanak elégtételt a monostor bevételeinek besze-
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déséért, különben a terminuson kiközösítéssel fogja őket sújtani. D. Waradini, in die et a.
supradict.

Á.: a 127. számú oklevélben.
K.: Kis P., LK 75 (2004) 75–76.
R.: Süttő 2007. 24–25. 

90. 1288. aug. 10.

A veszprémi káptalan előtt megjelentek egyrészről Manuzlou-i Miklós fiai: Lőrinc mes-
ter és Egyed, másrészről Hethes-i Leuka fia: Lew mester, és előbbiek elmondták, hogy
öröklött birtokaikból a Somogy megyei, 7 ekényi Popsara nevű birtokot minden tartozé-
kával és haszonvételével együtt (a Kapus folyón lévő kétkerekű malom, szántóföldek, ka-
szálók, erdők és ligetek) a szintén személyesen megjelent Darow-i Salamon mester és
Tamás fia: Tamás engedélyével eladták Lew mesternek és örököseinek 50 márka széles dé-
nárért (marcam quamlibet ad computum regni computando) örök birtoklásra. A felek el-
mondása szerint a határok: Tamás fia: Tamás Homuk földjének szomszédságában három
földjel, Kapus folyó közepe, a kétkerekű malom (az egyik kereke Homak faluhoz, a másik
Popsara birtokhoz tartozik), Chetsegue föld, Popsarapataka folyó, kaszálón két földjel, a
Popsara birtokhoz és a Fyred faluhoz tartozó erdő, füves út, két földjel, a Fyred-ről
Homak-ra menő út, földjel, az út mellett gerthyan fa, Wagowerdew nevű erdő, földjel, ke-
reszttel jelölt thul fa, szántóföld végénél két földjel, thulfa nevű nagy fa, a Fyred-ről
Homak-ra menő út, Tamás fia: Tamás erdejének végénél két földjel az út mellett. Lőrinc
és Egyed kötelezték magukat, hogy ha fiaik vagy örököseik közül valaki Lew mestert vagy
örököseit perbe vonná az eladott föld miatt, akkor hatalombajban (in pena potentialis
duelli) bukjon el. D. f. III. p. Ass. B. virg., a. d. 1288., amikor Benedek veszprémi püspök,
Andrunucus [!] prépost, Péter éneklő-, Lőrinc őrkanonok.

Á.: a 465. számú oklevélben. 
K.: Kis P., LK 75 (2004) 76–77.
R.: Iványi 11/2. 63.

91. 1289.

Az egri káptalan 1289. évi privilegiális oklevele szerint színük előtt megjelent egyrészről
Thomay nembeli Samud fia: Miklós comes, másrészről Berenthe-i Egyed fia: Konrád mes-
ter, és Miklós elmondta, hogy a Zemplyn megyei Zygan nevű szerzett földje felét minden
haszonvétellel atyai szeretete miatt a leányának (Konrád feleségének), a vejének (gener):
Konrádnak és örököseiknek adta, szavatosság vállalásával feléjük a maga és örökösei ré-
széről, a föld másik fele pedig minden tartozékkal az ő halála után kerüljön a leánya, Kon-
rád és örököseik jogába és tulajdonába.

Tá.: a 334. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 1276–128. (Tá.-ban.)
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92. 1290.

[A nyitrai káptalan] 1290-ben (in a. d. 1290.) kelt fassionalis oklevele szerint színük előtt
Bogomer comes fia: Zobozlaus, Lwdan-i nemes elmondta, hogy három ekényi földjét,
amit Wytk fia: Wytk comes Ewrmen földjéből csere címén bírt, Harabor okán eladta [Wytk]
comes-nek kilenc márkáért örök birtoklásra.

Tá.: Sárkány Ambrus országbíró, 1525. márc. 28. D1273. (25-3-33.)
K.: Kis P., LK 75 (2004) 77.

93. 1291. jan. 6. után–1296. jan. 6. után. Micske

[III.] András király (H) tudatja B. [Benedek] váradi püspökkel, bihari comes-szel, hogy
az ősei által alapított Privarthyda-i vámot a püspök jelenlétében és tudtával Kozma fia:
Kozma mesternek visszaadta. Felkéri a püspököt, hogy a vásárokon és a nyilvános helyeken
hirdettesse ki, hogy minden kereskedő a szokásoknak megfelelően Privarthyda-ról Gábor
hídján köteles átkelni, akit pedig más hídon való átkelésen érnek, azzal fizettesse meg
Kozma mesternek a vámot és a büntetést is, az ország szokásának megfelelően. Ezenkívül
elrendeli, hogy a püspök Szentimrefalván (villa de S. Emerico), a Privarthyda-i vám kárára
emelt hídját rombolják le, ahogyan a közgyűlésen is elrendelték. D. in Mykche, f. IV. p.
Epiph. d.

E.: D2060 (72-9-1.) Hártya, restaurált. Hátlapon középkori kézzel külzet: Venerabili patri B.
episcopo Waradiensi.

K.: Kis P., LK 75 (2004) 78. 
Megj.: Az oklevél Benedek váradi püspökségének (1287–1296, l. Zsoldos, Arch. 99.) és III.

András király uralkodásának (1290–1301) ideje alapján datálva.

94. 1291.

A nyitrai káptalan előtt Bogomir fia: Zebezlaus [!] és With fia: With, Ludan nembeli ne-
mesek elmondták, hogy minden egymás közötti pereskedésben, károkozásban és jogta-
lanságban fogott bírók (Hrabor-i Benedek fia: András, István fia: Basna, Emoke-i
Zebeslaus [!] fia: Péter, Chalad-i Folcus, Ludan nembeli nemesek) segítségével a következő
megegyezésre jutottak: Zebezlaus visszaadja Vith fia: Vith-nek a Csitar nevű birtokát –
amit a káptalan korábbi oklevelének megfelelően elzálogosított 5 évre Zebeslaus-nak, aki
[IV.] László király [II.] Ottokár cseh (Bo) király ellen vezetett hadjáratába ment el és aki a
zálogösszeget részben becsértékben, részben dénárokban fizette meg, a következőképpen:
egy vörös színű ló 15 márka, egy vért (lorica) 10 márka, egy sötét (fuscus) színű ló 10
márka, egy feyerpey színű ló 5 márka, egy másik vért 10 márka értékben és 10 márka pénz;
a zálogosítás feltétele az volt, hogy ha Vitk nem tudja az 5 év lejárta után az összeget meg-
fizetni, akkor 100 márkát tartozik fizetni Zebeslaus-nak, ha pedig az öt év letelte után a
második és a harmadik alkalmat is elmulasztja a fizetésre, akkor hasonlóképpen 100 már-
kában marasztaltasson el –, cserébe pedig Zebezlaus is visszakapja Vith-től a Bodok földön
lévő részét, továbbá az Eurmen-i földön három ekényi részét, amit 9 márkáért zálogosított

67



el. Vith elengedi Zebezlaus-nak az összesen 75 márkányi tartozását, és vállalja, hogy ha ő
vagy örökösei Zebezlaus-t vagy örököseit a fentiekkel kapcsolatban beperelnék, akkor a
bírói rész nélkül 200 márka perbe lépés előtt kifizetendő bírságban marasztaltassanak el
Zebezlaus-sal és örököseivel szemben. A káptalan minderről pecsétjével megerősített ok-
levelet ad ki. D. a. d. 1291., amikor Farkas mester olvasókanonok.

E.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 1. Nr. 5. szerint hártyán,
jelenleg nem fellelhető, elpusztult vagy lappang. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)

Á.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 25. Fasc. 5. Nr. 1b. Jelenleg nem
fellelhető, elpusztult vagy lappang. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)

K.: F. VI/1. 174–176. (Gyurikovich György gyűjteményéből.)
R.: Iványi 11/2 67.

95. 1292. szept. 13.

János zágrábi püspök tudtul adja, hogy Radozlaus, egész Sclauonia bánja perbe fogta
Antal zágrábi püspököt Harastuycha birtok miatt, hogy az hozzá vagy az egyházhoz tar-
tozik és vásárlás vagy zálog címén bírják-e. A per később Radozlaus bán és János püspök
között zajlott, végül megegyeztek, hogy fogott bírók (a közösen választott Manfred mester
zágrábi, Gogan mester csázmai prépost, Dávid mester Kamarcha-i, Bertalan mester
Kemnuk-i, Mihály mester Vaska-i főesperes, Domonkos mester zágrábi olvasókanonok; a
püspök által választott nemesek: Iruzlaus fia: Ivan comes, Endre comes fia: Mathey, András
püspöki udvarbíró, Symoncha comes, volt Medved-i várnagy; a Radozlaus bán által vá-
lasztott nemesek: Gardun comes, Vulkuzlaus comes, Blina-i Isip comes, Flórián fia: András
comes) ítéletének vetik alá magukat. Ezek döntése szerint a püspök Harastuycha birtokot
Sclauonia szokásával ellentétesen birtokolta vásárlás címén, leginkább mivel [IV.] Béla ide-
jén Sclauonia nemesei kaptak egy oklevelet, miszerint az egyház a nemesek birtokait sem
vásárlás, sem zálog címén nem foglalhatja el, és mivel a birtok az eladók, Endre és Márk
után rokonukat, Radozlaus bánt illeti, ezért a püspök a birtokot neki visszaadja. Harastuicha
birtok becslését a bán részéről Isyp comes és Blyna-i Tamás, a püspök részéről András
comes és Symonka comes végezték, akik úgy döntöttek, hogy Radozlaus bán tartozik 230
márkát (minden márkát 5 zágrábi dénárpensa-val számolva) fizetni a püspöknek, aki cse-
rébe visszaadja a birtokot a bánnak és örököseinek örök birtoklásra, minden tartozékával
és haszonvételével együtt, egyúttal megszüntetve a birtok ügyében a bán ellen folytatott
pereskedést, és átadja [IV.] Béla és [V.] István királyok (U) birtokra vonatkozó privilégiumait
Radozlaus bánnak, aki kérte azt az oklevelet is, amivel Fülöp volt zágrábi püspök a birtokot
megszerezte, de János püspök és a káptalan esküvel biztosította őt arról, hogy az már
régóta nincs a birtokukban, mert véletlenül elvesztették (littere ammisse causaliter fuerunt),
nem pedig csalárd módon és a bán kárára titkolják el, és érvénytelennek nyilvánítják azt,
ha mégis előkerülne, bemutatóját pedig 300 márkában kell elmarasztalni. Határjárás Mihály
mester Vaska-i főesperes, a püspök kiküldöttjének jelentése szerint: Petrina víz, Harazt fa,
határjel, út, határjel, Zuhodol nevű kis völgy, mogyoróbokor, folyónál kereszttel jelölt egur
fa, útnál határjel, völgyben kereszttel jelölt gesztenyefa, kereszttel jelölt és földjellel körül-
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vett tul fa, völgy mellett gesztenyefa, folyó, tul fa, hegyen kereszttel jelölt tul fa, Reznicha
folyó, byk fa, kis hegy, kalista, Kerleuch folyó, Culpa víz, Petrina víz, Bluotycha folyó,
Bluotichi víz, gertan fa, Vrach ham, vár, völgy, ösvény, nagy út, kalista, Selekyk hegy,
Zeredahel-hez tartozó szőlők, Neukus nevű árok. Minderről a püspök autentikus pecsét-
jével megerősített oklevelet ad ki. D. Zagrabie, in vig. Exalt. S. Crucis, Gogan csázmai pré-
post, püspöki notarius keze által, a. d. 1292.

E.: D11026. (61-1-26.) Hártya, J iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon más középkori
kezekkel tárgymegjelölések (Privilegium super Hraztouicha; Dominorum Chwpor de Monozlo),
valamint későbbi kezekkel latin nyelvű tartalmi kivonatok.

K.: HO VI. 388–390; HO VIII. 319. (részleges); Smič. VII. 106–108. 
R.: Iványi 11/2. 69; Kukuljević, Regesta 1506. szám.

96. 1292. szept. 13.

A zágrábi káptalan előző számmmal azonos tartalmú oklevele. D. in vig. Exalt. S. Crucis,
a. d. 1292.

E.: D11027. (61-1-26.) Hártya, két helyen lyukas, ami 3 sorban okoz 2-6 szavas hiányokat. C
iniciálé. Töredékes függőpecsét. Hátlapon más középkori kezekkel tárgymegjelölések (Privilegium
super Hraztouicha; Dominorum Chwpor de Monozlo), más középkori kézzel tartalmi kivonat
(Restitutio possessionis Haraztouicza Ladislao [!] bano Sclauonie et ista sunt in eadem forma cum
litteris Johannis episcopi Zagrabiensis), valamint későbbi kézzel tartalmi kivonat.

K.: HO VIII. 319; Smič. VII. 109. Mindkettő hiányos, a püspök ue. napon kelt oklevelével (l.
előző szám) megegyező szövegrészeket a kiadók kihagyták.

R.: Iványi 11/2. 68. (Csak a jelzet.)

97. 1293. márc. 23.

Gwylermus Bela-i preceptor, a Je-i Szt. János-ispotályos rend háza magyarországi (H)
és Sclauonia-i mesterének helyettese (gerens vices) tudtul adja, hogy Chichan falu hospesei
azt kérték tőle, hogy szabadságaikat újítsa és erősítse meg oklevelében, mivel Rembald
testvér, a rend magyarországi és Sclauonia-i mestere szabadságaikról kiadott privilégiuma
[elpusztult], amikor a körükben (inter ipsos) felépített vár leégett, ahogyan az Oris
Chychan-i és …… Pekercz-i preceptor jelentéséből is kitűnt. A preceptor a hospeseknek
a következő szabadságokat adja: (1) Ha valaki közülük örökös nélkül hal meg, ingó és in-
gatlan javait frater-eire, rokonaira, vagy bárki másra hagyhatja, aki vállalja, hogy a faluba
jön lakni, és Chychan falu preceptor-a nem teheti rá a kezét a javakra. (2) Ha valaki a falu-
ban lakó társát megöli, akkor a gyilkos 100 pensa-t fizessen, a preceptor-nak 5 pensa-t, és
ugyanez a büntetés, ha idegen gyilkol. Ha a hospesek között gyilkosság történik és a gyilkos
az ispotályosok kolostorába menekül, a preceptor nem adhatja ellenségei kezére, hanem
lehetősége szerint védelmeznie kell. Ha a preceptor a felek között nem tud megegyezést
létrehozni, akkor hagyja szabadon elmenni, miután neki egy márkát megfizetett. Amíg a
gyilkos a másik féllel tárgyal, javaira senki nem teheti rá a kezét, sem örököseit nem zak-
lathatják. (3) A lopást, gyújtogatást és a vérontást a preceptor egy hospessel ítéli meg, ezek
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büntetése 12 dénár, melynek kétharmada a preceptor-é, egyharmada pedig a falunagyé.
(4) A hospesek minden évben kötelesek három alkalommal (az Úr születésének ünnepe,
Húsvét és Mária mennybemenetele) ajándékot (munera) szolgáltatni a preceptor-nak. (5)
Évente a mesternek (magnus magister) kötelesek adni egy üszőt vagy 40 dénárt, három
köböl (cubulus) bort, 100 kenyeret és hat kakast. (6) Ha valaki el akar menni, nappal (die
claro) minden javával együtt ezt megteheti, miután egy pensa-t megfizetett a preceptor-
nak, de házát csak a faluban lakónak adhatja el. (7) A preceptor bírhat a keresztes ház szük-
ségleteire egy curia-t (una curia pro utilitate domus) a faluban. A közösség földjét a
Selyn-ről jövő és a curia-hoz tartó út választja el a curia földjétől. Az út másik oldalán, az
erdő felől a két telek (sessio) a curia-hoz tartozik. A preceptor a fentiekről pecsétjével meg-
erősített oklevelet ad. D. f. II. p. Ramis palmarum, a. d. 1293.

Á.: Zágrábi káptalan 1508. máj. 6. > zágrábi káptalan, 1545. ápr. 12. D11028. (68-1-3.)
K.: HO VII. 228–230; Smič. VII. 133–135. 
R.: Iványi 11/2. 70; Kukuljević, Regesta 1523. szám.
Megj.: Á. szerint eredetije hártya volt.

98. [1293.] júl. 11.

[III.] András király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) tudtul adja, hogy István fia:
Raduzlaus bán gyakori követváltások révén (per frequentes nuncios nostros et suos) igye-
kezett mindenben alávetni magát neki, és a zágrábi vár vagy ispánság Selyn földjét adomá-
nyul kérte. Az uralkodó megfontolva Raduzlaus bán szolgálatait – amikor a tengerparti
részekre (ad partes maritimas) a király édesanyja [Tomasina] elé küldött Ugrin mestert bi-
zonyos hűtlenek elfogták, akkor Raduzlaus a király parancsának megfelelően a hűtlenekkel
megütközött és Ugrint kiszabadította, jóllehet a csatában egy vérrokona és öt szerviense
elhunyt, valamint számtalan katonája megsebesült; amikor a király hívására anyja az or-
szágba akart jönni, de a hűtlenek cselvetései miatt nem volt szabad út (aditum liberum)
erre és az uralkodó elfoglaltságai miatt személyesen nem tudott elébe menni, akkor
Radozlaus bán az embereit összegyűjtve az uralkodó anyját az országba bevezette, erre
sok pénzt költve –, viszonzásául Selyn földet neki és örököseinek adományozza minden
tartozékával és haszonvételével együtt, régi határai szerint, és mivel a földet a zágrábi vár
népei (castrenses) bírták, ezért azt felmenti a zágrábi vár vagy ispánság joghatósága alól
Lodomér esztergomi és János kalocsai érsek, valamint az ország jelenlévő bárói tanácsából.
Minderről az uralkodó pecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. Kelt Theodor mester,
fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. ….., V. Id. Jul., uralkodása 3.
évében, amikor Lodomér esztergomi, János kalocsai érsek, Péter erdélyi, András egri, Ger-
gely csanádi, András győri, Puka szerémi, Tamás boszniai, Benedek váradi, Pasca nyitrai,
János zágrábi, Benedek veszprémi, Pál pécsi püspök, Omode nádor, a kunok bírája, Do-
monkos királyi tárnokmester, Opour mester országbíró, Roland erdélyi vajda, Zonuk-i
comes, Irineus fia: István a fiatalabb királyné tárnokmestere, László királyi asztalnokmester,
Miklós királyi pohárnokmester, Tamás királyi lovászmester, Ugrin mester Posoga-i comes,
Domonkos az idősebb királyné tárnokmestere, Wolkow-i comes. Arenga.
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E.: D11025a. (68-1-1.) Hártya, hiányzó A iniciálé. Jobb oldali hajtásvonal mentén sérült, foltos,
alulról 7 sorban ez 4-6 szóig terjedő hiányokat okoz. Hátlapon más középkori kézzel írott tárgy-
megjelölések (Super Selin; Donatio Andree regis super Selyn), valamint későbbi kézzel írott tárgy-
megjelölés.

Má.: SNA Listiny Erdődy 25. (69-12-9.) (Újkori.)
K.: HO VII. 230–232; Smič. VII. 146–148.
R.: Iványi 11/2. 71. (csak a jelzet); MES II. 793; Kukuljević, Regesta 1532. szám; RA 3935.

szám.

99. 1293. szept. 27.

A zágrábi káptalan tudtul adja, hogy amikor [III.] András király (H) Vrbaz, Galas,
Petrina, Vynodol, Selen, Oclich, Podgoria és Zamobor birtokokat vagy földeket az azokon
lévő várakkal, valamint tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt Radozlaus-nak, Sclauonia
akkori bánjának adományozta szolgálataiért privilégiumában, a birtokba iktatásra Gergely
speciális királyi embert, fiatal familiárisát (familiaris iuvenis) küldte ki, aki Guerold mester,
Zana-i, Vrbaz-i és Dobicha-i főesperes, zágrábi kanonok (akinek a kiküldését a király pa-
rancslevelében kérte) jelenlétében Radozlaus-nak iktatta a birtokokat az ország nemesei
jelenlétében, ellentmondás nélkül, és az adományról szóló privilégiumot Radozlaus-nak
átadta. Minderről a káptalan pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in die Cosme et
Damiani, a. ab Incarn. d. 1293.

E.: D11029. (68-1-4.) Hártya, hiányzó N iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon későbbi
kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi kivonatok.

K.: HO VII. 235–236; Alsószlavónia 24–25; Smič. VII. 151–152.
R.: Iványi 11/2. 72. (csak a jelzet); Kukuljević, Regesta 1533. szám.

100. 1295–1326.

Jakab prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt megjelent egy-
részről Kozma comes, másrészről a szerviensei: Detre, János, Pál és Domonkos, és utób-
biak elmondták, hogy leánytestvérük két fiát Kozma comes-hez adták szolgálni, egészen
annak a pernek a végéig, amit Buda fia: István és frater-ei indítottak a frater-ük meggyil-
kolása miatt ellenük és uruk, Kozma ellen. Ha a per vége előtt kilépnek a szolgálatból,
akkor Kozma a fiúkat az ellenfél kezéhez adhatja és bírósági ítélet nélkül fogságba vetheti.
Detre és társai elmondták, hogy az István és frater-ei ellen indított per végigvitelét urukra,
Kozma comes-re bízzák, érvényesnek ismerve el mindent, amit ebben az ügyben cselek-
szik. D. in Cena d.

E.: D2053. Hártya, hátlapon külzet (Pro comite Cozma contra Stephanum filium Buda). Hát-
lapon zárópecsét nyoma.

Megj.: Jakab préposti adatai alapján (1295–1299, 1310, 1319–1326) 1295–1326 közé datálható.

101. 1295–1326.

Jakab prépost és a váradelőhegyi konvent oklevele.
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E.: D2067. Hártya, foltos, szakadt. Az oklevél tartalma teljesen nem rekonstruálható, a következő
információ-töredékek nyerhetők ki belőle: királyi kúria, Odun, Iuanka, Sándor comes. 

Megj.: Jakab préposti (1295–1299, 1310, 1319–1326), valamint Gútkeled nembeli Adony fia
Ivánka adatai (1278–1325) alapján (l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1.
tábla. Adonyi, Pelbárthidi) 1295–1326 közé datálható.

102. 1297. márc. 12.

Ismeretlen bíró emlékezetül adja, hogy abban a perben, amit a személyesen megjelent
Kozma fia: Kis (Parvus) Kozma comes viselt márc. 6-án (in oct. Cynerum) Prebarthyda,
más néven Wodozth birtok, valamint János fia: Andrásnak a Prebarthyda mellett fekvő
birtoka ügyében Aladár fiai: László és Prebarth ellenében (akik közül László jelent meg
megbízólevéllel), a nagybíró engedélyével a felek fogott bírók segítségével a következő-
képpen egyeztek meg: a két birtokot (Prebarthyda-t és András birtokát, amiket Kozma
comes Lászlótól és Prebarth-tól a jog rendje szerint szerzett meg a nagybíró előtt annak
korábbi privilégiuma értelmében) a váradi káptalan oklevelével tartoznak Kozma comes-
nek megerősíteni (stabilire) ápr. 21-én (in oct. Pasce). Kozma comes pedig Prebarthyda
birtok vámját annak minden bevételével ápr. 21-től egy évre Aladár fiainak iktatja,
Prebarthyda birtok hídját mint a birtok tulajdonosa köteles megjavítani és Aladár fiait a
vám birtokában egy évig háborítatlanul megőrizni. Ha eközben valami probléma támad,
Aladár fiai azt jelenteni tartoznak a váradi káptalannak. A nagybíró privilégiumának és más
okleveleknek megfelelően a vám egy év múlva visszakerül Kozma comes tulajdonába, és
erről Aladár fiai a váradi káptalan oklevelét kell kiadassák Kozma comes részére, a fenti
két birtokot neki hagyva örökös birtoklásra, ahogyan azt maga Aladár hagyta Kozma
comes-nek. D. Bude, 7. die oct. Cynerum, a. d. 1297.

E.: D25. (72-1-5.) Hártya, hátlapon külzet (Pro comite Cosma contra filios Aladarii ad octavas
Pasce domini ad capitulum Varadiense super facto possessionis Prebarthyda vocate).

K.: HO VII. 258–259.
Megj.: Az oklevél kiadója valószínűleg Márton alországbíró, vö. köv. szám.

103. 1297. márc. 12. Buda

Márton comes, alországbíró (viceiudex curie domini regis) elé Gutkeled nembeli Aladár
fia: László (a maga és fivére: Prebard képviseletében megbízólevéllel) perbe hívta az ue.
nembeli Kozma fia: Kis (Parvus) Kozma comes-t, és elmondta, hogy Kozma az ő öröklött
Wodozth (más néven Prebarthyda) nevű birtokukat, valamint frater-ük, János fia: András
ezzel szomszédos birtokát jogtalanul elfoglalva tartja, és ők nem tudják, hogy ezt milyen
okból tette. Kozma azt válaszolta, hogy Gutkeled nembeli István egykori bán fia: Iwachin
mester adta neki szolgálataiért tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt a fenti birtokokat,
amik Prebard comes örökös nélküli halála folytán az ország szokása szerint háramlottak
István ifjabb király kezére, aki pedig Iwachin-nak adományozta Aladár (László és Prebardus
atyja), valamint János fia: András beleegyezésével, ahogyan az [IV.] László király (V) pri-
vilégiumában áll. Aladár, a fia: László és András a váradi káptalan és a váradelőhegyi Szt.
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István-konvent előtt személyesen megjelenve beleegyeztek az adományozásba. Kozma
comes elmondta, hogy a jó rokonság megőrzése végett Aladárnak, a fiának: Lászlónak és
János fia: Andrásnak, valamint azoknak, akinek a neve a Szt. István-konvent oklevelében
szerepel, 70 márka ezüstöt adott a konvent előtt a birtok miatt. Kozma bemutatta [IV.]
László király két, a váradi káptalan és a Szt. István-konvent egy-egy privilégiumát, amik az
állításait tartalmazták, és ezeknek László a maga és fivére nevében nem mondott ellent.
Mivel László saját állításairól nem tudott oklevelet bemutatni, ezért a maga és fivére nevé-
ben a birtokokat minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt pervesztesként Kozma
comes-nek és örököseinek hagyja örök birtoklásra. D. Bude, 7. die oct. Cynerum, a. d.
1297.

E.: D24. (99-8-1.) Hártya. Iniciálé. Függőpecsét sodrata.
Á.: a 105. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Guthkeled, Ioachin.
K.: Kis P., LK 75 (2004) 78–79. 

104. 1297. ápr. 3.

A váradi káptalan tudtul adja, hogy az előtte egyrészről megjelent Odun fia: Ivanca
comes és Kis (Parvus) Kozma comes (a maguk, valamint Drug comes fiai: Lőrinc és Mik-
lós, Péter comes fia: Drug és annak frater-ei nevében), másrészről Rezuge-i Morhard fia:
János az őket örökség címén megillető Bog és Rezuge birtokokban az alábbi cserét tették:
Ivanca, Kozma, Drug comes fiai és frater-eik a Bereg megyei üres és lakatlan, az Egged-i
egyházhoz tartozó, a Tycia folyó mellett fekvő Bog birtokot tartozékaival és haszonvéte-
leivel együtt átadták Jánosnak és örököseinek. János cserébe a szomszédság miatt ugyana-
zon egyháznak adta a Byhor megyei lakott Rezuge birtokot annak régi határai szerint. A
felek szavatosságot vállalnak az elcserélt birtokokra. Ha a felek valamelyike (vagy örökö-
seik) a birtokcserét vissza szeretné vonni, akkor bírói döntés nélkül marasztaltassék el. A
káptalan jelen oklevél visszavitele után privilégium kiállítását ígéri. D. f. IV. an. Ramis
palmarum, a. d. 1297.

E.: D26. (72-1-6.) Hártya, hátlapon mandorla alakú pecsét nyoma.
K.: HO VII. 259–260. 

105. 1297. ápr. 21.

A váradi káptalan tudtul adja, hogy ápr. 21-én (in oct. Pasce, a. d. 1297.) Guthkeled
nembeli Aladár fiai: László és Prebard tartoztak megerősíteni Kis (Parvus) Kozma comes
részére a káptalan oklevelével Vodazt ~ Vadazt (más néven Prevarthyda) birtokot és János
fia: András e mellett fekvő birtokát, amiket Kozma comes tart Márton comes alországbíró
oklevelével. A terminuson László a maga és Prebard nevében az oklevéllel megjelent a
káptalan előtt és a birtokokat minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Kozma
comes-nek és örököseinek hagyta örök birtoklásra, érvényesnek ismerve el [IV.] László
király (H) két, a váradi káptalan, a váradelőhegyi Szt. István-konvent és Márton comes
egy-egy oklevelét a birtokokkal kapcsolatban. A káptalan átírja Márton comes 1297. márc.
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12-én kelt oklevelét (l. 103. szám) és minderről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D.
in oct. supradict., a. prenotato, amikor Demeter prépost, Iwanka olvasó-, Iwan éneklő-,
Márton őrkanonok.

E.: D27. (43-8-2.) Hártya. C iniciálé. Függőpecsét sodrata. Hátlapon későbbi középkori kézzel
feljegyzés: Super possessione Privardhida seu Vodosd.

K.: Kis P., LK 75 (2004) 80. 

106. 1297. máj. 28. Buda

[III.] András király (H) tudtul adja, hogy megfontolva Lew és Gebech hűségét és kü-
lönböző ügyekben (in diversis negotiis et expeditionibus regni) tett szolgálatait, akik mindig
a király mellett tartózkodtak ellenségeit elűzve és megszámlálhatatlan kárt szenvedtek el
(birtokaikat elpusztították, az egyházaikat lerontották, mind az ő, mind pedig jobbágyaik
épületeit felgyújtották), mindezekért átengedi nekik és örököseiknek a Hetus falvukban
szedett vámot, a következő feltételekkel: a falun áthaladóknak, ha sót szállítanak, minden
szekér után egy sót (singulos sales), minden egyéb szekér után egy báni dénárt kell fizet-
niük. Az uralkodó vállalja, hogy jelen oklevél visszavitele után Lew-nek és Gebech-nek az
abban foglaltakról privilégiumot ad ki. D. Bude, f. III. p. Asc. d., a. eiusdem 1297.

Á.: a 158. számú oklevélben. 
K.: Kis P., LK 75 (2004) 81. 

107. 1297. dec. 10. Buda

[III.] András király (H) emlékezetül adja, hogy jóllehet Domonkos királyi tárnokmester
és Kun (dict.) Miklós, István frater-e között a Bodrug megyei, Istvánnak királyi adomány-
ként juttatott Hetys, Murgou, Ganata és Elmeg királynéi földek miatt pereskedés támadt,
de a felek a király előtt személyesen megjelenve a következő megegyezést tették: Miklós
Ganata és Elmeg birtokokat örökjogon átadja Domonkos mesternek, Hetys-t és Murgou-t
pedig magának tartja meg. Az uralkodó az oklevél visszahozatala után privilégium kiadását
ígéri. D. Bude, 5. die Nicolai, a. d. 1297.

E.: D28. (96-3-1.) Hártya. Hátlapon rányomott pecsét kis darabkái, más középkori kézzel írott
tárgymegjelölés (Super possessionibus Ganta et Elmegy in comitatu Bodrogiensi), valamint későbbi
kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: HO VII. 264–265.
R.: RA 4152. szám.

108. 1299. júl. 8. Harmac

Roland nádor, a kunok bírája előtt megjelent egyrészről Oryhuan-i Malchuk, másrészről
Bolug fia: Gaal comes, és előbbi elmondta, hogy az Oryhwan földön lévő teljes részét –
mely Oryhuan birtokot neki, Illésnek és Zobuzlaus-nak Bolug adta használatra (ad
utendum) múltbeli és jövőbeni szolgálataikért –, mivel már az öregkor súlya nyomja, a fia
elhunyt és ő öregsége folytán nem tud olyan szolgálatokat tenni Gaal-nak, melyek miatt a
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földet és tartozékait bírhatná, visszaadja Gaal comes-nek és örököseinek. D. in villa
Harmuch, in quind. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1299. 

Á.: a 463. számú oklevélben. 
K.: HO VII. 279–280; HOkl 171–172. 
R.: Iványi 11/2. 74; Szőcs T., Nádor 294. szám.

109. 1300. júl. 7. Buda

Ismeretlen oklevéladó tudtul adja, hogy aug. 27-én (in oct. B. regis Stephani) Kis
(Parvus) Kozma comes Pál és [hátlap: Balase] királyi tárnokok ellenében (akiket Tamás fia:
László szerviense, Vyd mester képviselt megfelelő megbízással) bizonyos birtokügyben és
más peres ügyekben a vele megjelenő frater-eivel és rokonaival együtt tartozik felelni. D.
Bude, 7. die oct. [Nat.] Johannis Bapt., [a.] d. 1300.

E.: D30. Hártya, zárópecsét kis darabkáival. Hátlapon külzet: Pro comite Cosma Parvo contra
Paulum et Balase ad octavas beati regis.

110. [1300.] szept. 2. Buda

Ismeretlen oklevéladó előtt megjelentek Pál és Balasey királyi tárnokok és [hátlap: Kis
(Parvus) Kozma] aug. 27-én (in oct. B. regis Stephani) a [közöttük lévő perben, melyet
akkor] a felek akaratából a korábbi állapot fenntartása mellett az oklevéladó elhalasztott.
De a közbeeső időben, okt. 26-án (in fe. Demetrii) a váradi káptalan előtt fogott bírák (Pál
és Balasey részéről Kerek-i János comes, Erdew fia: Dénes comes, illetve [Kozma részéről]
Durug fia: Lőrinc mester és Odun fia: Iwancka comes) segítségével megegyezhetnek. D.
Bude, 7. die oct. B. regis.

E.: D2055. Hártya, vízfoltos, nagy része nem, vagy csak nehezen olvasható. Hátlapon külzet:
Pro Cosma Parvo contra Paulum et Balasey ad arbitrium ad festum beati Demetrii martiris ad
capitulum Waradiense ad iudicem ad octavarum Omnium Sanctorum.

Megj.: Az oklevélben szereplő pereskedés (a felek és a terminus azonossága miatt) valószínűleg
azonos az előző számban levővel. Ezért joggal tehető fel, hogy ez az oklevél is 1300-ban kelt.

111. 1300–1350.

A [várad]előhegyi [konvent] oklevele Zentgurg birtok ügyében Iwanka és Pál fiai között.
D. in die … B. Marie ..., a. d. ..... 

E.: D2083. Hártya. Az oklevél szövegének nagy része elmosódott, nehezen olvasható, csak né-
hány szó vehető ki. 

Megj.: A szövegben szereplő Iwanka nagy valószínűséggel azonosítható Kis Kozma fia Iván-
kával, aki a 14. század első negyedében élt (l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori
ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi). Az oklevél állapota miatt nem biztos, hogy ő volt az ügy szereplője,
lehetett a fia is, de az oklevél ebben az esetben is nagy valószínűséggel datálható a 14. század első
felére.
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112. 1300–1350. ápr. 24.

Ismeretlen hiteleshely előtt a Bihar megyei Zentgurg birtok ügyében tett tiltakozás Drug
fia: László, Albert és Domonkos ellenében. 

E.: D2064. Hártya, vízfoltos, nagy része olvashatatlan. Keltezéséből csak annyi bizonyos, hogy
Szt. György ünnepén (ápr. 24.) adták ki, de az év nem őrződött meg. Hátlapján olvashatatlan külzet
és kerek zárópecsét nyoma.

Megj.: A szövegben szereplő Drug feltehetően azonos Péter comes fia Dorog mesterrel, aki a
forrásokban 1297–1313 között jelenik meg, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori
ág. 2. tábla. Diószegi (Dobi). Fiai szintén ebben az időben, ill. ezután élhettek, így az oklevelet nagy
biztonsággal keltezhetjük a 14. század első felére.

113. 1300–1350.

Iwanka comes a barátainak, Iwan és Simon comes-eknek: kéri őket, hogy azokat a job-
bágyait, akik náluk vannak, küldjék át a Harang nevű földjére minden zaklatás nélkül. Ha
a földbér (terragium) miatt őket nem zaklatják, akkor ő megfizeti nekik annak a kétszeresét.
Kéri Pouka falunagytól, hogy őket [vezesse] vissza a földjére, és ha mennek, akkor Pouka
kap tőle szabad ..... és malmot a saját tava mellett, és bármilyen költsége lesz, azt ő meg-
téríti.

E.: D2056. Hártya. Hátlapon külzet (Comitibus Iwan et Symoni) és zárópecsét vágásai.
Megj.: Éves dátuma hiányzik, a benne szereplő személyek alapján a 14. század első felében kelt,

l. Engel, Genealógia Gútkeled nem 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi;
Balogsemjén nem 1. Kállai. 3. tábla. kállói Vitéz.

114. 14. század eleje. Veszprém

Ismeretlen oklevéladó tudtul adja, hogy P. mester, egyháza éneklőkanonoka Pescey-i
Ányost perbe hívta az oklevéladó jelenléte elé az újonnan alapított egyház ügyében (in
facto ecclesie de novo inchoate). Ányos azt mondta, hogy az ország szokása szerint az ok-
levéladó nem rendes bíró annak a birtoknak vagy földnek az ügyében, melyre az egyházat
felépítették; ezért azt kérte, hogy a pert a király jelenléte elé tegye át. Az oklevéladó a felek
akaratából a pert áttette a király jelenléte elé, Ányos azonban másnap (2. die) visszatért az
oklevéladóhoz és annak bírósága elé akart állni abban az ügyben, melyet P. éneklőkanonok
indított ellene a föld és az egyház ügyében. Az oklevéladó meghallgatva Ányost az ének-
lőkanonokot a színe elé idéztette, aki azt mondta, hogy a király jelenléte elől az ügyet nem
akarja visszahívni. Mivel Ányos mester a pert nem akarja a király jelenléte előtt tárgyalni,
ezért az oklevéladónak, frater-einek és a vele ülésező nemeseknek úgy tűnt, hogy Ányos
mester a per visszahívása miatt bírsággal tartozik. Egyed, az oklevéladó káplánja (akit
ebben az ügyben poroszlóként küldött ki az éneklőkanonok részére) az oklevéladó kérdé-
sére azt válaszolta, hogy Ányos az első idézés és ellentmondás ellenére az egyház nagy ré-
szét megépítette, és emiatt, hogy mi következzen ezután, a felek tartoznak megjelenni az
oklevéladó színe előtt ismét. D. Vesprimii, in vig. Asc. d.
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E.: D2082. (28-10-2.) Hártya, hátlapon külzet (Contra Anianum de Pescei), későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló és zárópecsét vágásai.

Megj.: Az oklevél kiadója feltehetően a veszprémi püspök volt.

115. 1301. szept. 18. Bürglitz

[II.] Vencel cseh (Bo) és lengyel (P) király Domonkos mesternek, [III.] András király
(H) egykori tárnokmesterének és örököseinek adományozza Bereg birtokot minden tar-
tozékával és haszonvételével együtt, a neki és fiának: Vencel királynak (H) tett szolgálataiért.
Minderről pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in Burglino, a. d. 1301., XIV. Kal.
Oct., 14. ind., cseh királyságának 5., lengyel királyságának 2. évében.

E.: D31. (98-4-1.) Hártya, N iniciálé. Hártyaszalagon törött függőpecsét. Hátlapon más közép-
kori kézzel tárgymegjelölés (Super collatione Bereg) és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi
kivonat.

116. 1301.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István-monostor konventje tudtul adja, hogy
pereskedés támadt a váradi püspök és Kis (Parvus) Kozma között a püspöknek járó tizedek
meg nem fizetése, a püspök [Wo]yuada falujában lakó Kozma nevű jobbágyának halála, a
Kis Kozma által a püspök engedélye nélkül a háza mellett emeltetett és a Woyuada-i egy-
háznak kárt okozó imaház (oratorium) és más egyéb, Kis Kozma által okozott károk és
jogtalanságok miatt, azonban a felek a konvent előtt fogott bírók segítségével a követke-
zőképpen egyeztek meg: miután a püspök a legátus házából visszatér, a konvent előtt es-
küvel bizonyítja, hogy hány dénárt nem fizetett meg Kis Kozma, aki pedig azokat az
eskütétel napján megadott terminuson kifizeti. Ha a püspök megesküszik, hogy Kozma
nevű jobbágya a Kis Kozma parancsára elrendelt kínzásokba halt bele, akkor a konvent
által kijelölt terminuson ..... Ha a püspök azt akarja, hogy a halálesettel kapcsolatban Kis
Kozma tegye le az esküt, akkor ..... A kijelölt terminuson az imaházat le kell rombolni. A
püspök visszatérése után a konvent ….. és az eskütétel után ki fog jelölni egy napot a fi-
zetésre és a többi lebonyolítására. Ha a felek valamelyike nem teljesíti az oklevélben fog-
laltakat, akkor kétszeres büntetésben marasztaltasson el. Ha Kis Kozma a tizedek
kifizetését teljesíti, akkor arról oklevelet kap. D. ….. a. d. 1301.

E.: D32. Hártya, sérült, vízfoltos, ezért több helyen nem olvasható, a dátum napot megadó része
kiszakadt. Hátlapon külzet (Super facto decimarum episcopatus Waradiensis ad reditum domini
episcopi de curia domini legati pro comite Cosma et super aliis articulis), kerek zárópecsét nyoma
és azt rögzítő hártyacsík.

117. 1302. jún. 6.

Beke mester bihari comes és a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy abban a perben,
amit Kozma comes indított Dausa mester szerviensei ellen és amiben Kozmának tanúkat
kellett állítania, a comes és a szolgabírók engedélyével, fogott bírók segítségével a következő
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megegyezést tették: a jelenlegi had (presens exercitus) [oszlásának] 22. napján [Rofayn]
bán előtt Galian faluban Dausa mester tartozik esküt tenni tizedmagával, nemes eskütár-
saival, miszerint Kozma comes fia: Ioanka az ő szervienseit jogtalanul fogságban tartotta.
Ha az esküt leteszi, akkor Kozma comes az eskütétel nyolcadik napján 50 nemes társasá-
gában Rofayn bán jelenlétében egy napra börtönbe kell vonuljon. D. f. IV. p. Asc. d., a.
eiusdem 1302.

E.: D34. (72-1-7.) Hártya, jobb alsó sarka hiányzik. Hátlapon külzet (Pro comite Cosma ad
vicesimum secundum diem presentis exercitus contra servientes magistri Dause), rányomott pecsét
töredékei. 

K.: AO I. 32.
R.: Iványi 11/2. 75; Anjou-oklt. I. 231. szám.

118. 1302. okt. 1.

A Strigonium-i Szt. István király-ispotályos ház kereszteseinek konventje előtt Miklós
fia: Dezső mester és Lochonch-i Dénes fiai: Tamás és István tiltakozva elmondták, hogy
nyolc, Szerém megyében fekvő birtokukat v. falvukat (Pochey, Jexynch, Susi, Veseuech,
Petrych, Solth, Cacha és Thuuch) az ország különböző zavarai miatt hatalmaskodva elfog-
lalták tőlük, de békeidőben intézkedni fognak ez ügyben. D. 3. die Michaelis, a. d. 1302.

E.: D9001. (49-27-8.) Hártya, zárópecsét nyomával. Hátlapon külzet (Protestatorie pro Desev
filio Nicolai, Thoma et Stephano fratribus suis [későbbi kézzel: filiis Dionisii] de Lochonch super
facto octo possessionum ipsorum), amit későbbi kéz kiegészített a birtokok neveivel, 19. századi
kézzel írt magyar nyelvű feljegyzés (Lemásolta Pesty 98/27.) és mandorla alakú zárópecsét kis tö-
redékei.

K.: Bánffy I. 39–40.
R.: Anjou-oklt. I. 289. szám. 
Megj.: Iványi Béla regesztáiban valószínűleg erre az oklevélre vonatkozik a 76-os jelzetű cédula,

mely az oklevélről csak a dátumot és a 98-27-8. formátumú régi jelzetet tartalmazza (Iványi 11/2.
76.), ami megegyezik a K. által feltüntetett régi jelzettel.

119. 1304. aug. 12.

A váradi káptalan előtt Kis (Parvus) Kozma comes tiltakozva elmondta, hogy jóllehet
per van közöttük függőben, Barnabás fia Tamás comes fia: László hatalmaskodva az ő
Leta nevű falvára tört, ahol lakhelye (domus et residentia) van, a falut lerombolta és a falu
mellett álló várával együtt elfoglalta. Kozma azt kérte, hogy a fentiek megszemlélésére a
káptalan küldje ki tanúságtevőjét. A kiküldött visszatérve Kozma panaszát megerősítette,
valamint megtudta, hogy Kozma feleségét és az ott tartózkodó más nemes asszonyokat
az ajtókat betörve László kivont karddal a házból (domus seu curia) és a faluból gyalogosan
egészen Drug fia: László Feleghaz nevű falváig kergette, a házakból pedig a berendezést
(omnia supellectilia et utensilia domorum) kihordta. D. in fe. Clare, a. d. 1304.

E.: D35. Hártya, mandorla alakú zárópecsét nyoma. Hátlapon külzet: Protestatio et inquisitio
pro comite Cosma contra magistrum Ladislaum filium Thome comitis.
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120. 1304. aug. 12.

Márton prépost és váradelőhegyi Szt. István-konvent előző számmal azonos tartalmú
oklevele. Eltérő névalakja: Durug. D. in fe. Clare, a. d. 1304.

E.: D37. Hártya, hátlapon külzet (Protestatio et inquisitio pro comite Cosma contra magistrum
Ladislaum filium Thome comitis) és kerek zárópecsét nyoma.

121. 1304.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István-konvent emlékezetül adja, hogy Kelemen
pap, akit a váradi püspökhöz és Kozma comes kérésére egyúttal az ő ügyeiben is tanúság-
tevőként kiküldtek, a konventbe visszatérve azt jelentette, hogy Kozma comes Odun fia:
Iuanka-t és a püspököt Koroug és Sebusulese földek használatától eltiltotta, arra hivat-
kozva, hogy azok az ő szerzett birtokai. Továbbá eltiltotta Iuanka comes-t azon földek
használatától, ahol Iuanka háza van (mivel az őt örökség folytán illeti meg) és ahol Kozma
comes-nek van háza (ennek hasznait és haszonvételeit Iuanka meg akarja szerezni). Amikor
a tilalmazás után távozni akartak, Iuanka comes lóra szállva, kivont karddal [kihúzva: ké-
sekkel döfködve] Kozmát és a konvent kiküldöttjét [bántalmazta] ….. és sok gyalázkodás
után elmenekült. Másnap, amikor Kozma comes Iuanka comes-t szemtől-szembe eltiltotta,
az rárontott és miután gyalázkodó szavakkal illette Kozmát, meg is akarta ölni. D. in fe.
….. 1304.

E.: D36. Hártya, jobb oldali hajtásvonalban alul egy ék alakú rész kiszakadt, emiatt a dátum hi-
ányos. Hátlapon külzet (Pro comite Cosma contra Irankam [!] et episcopum Waradiensem super
facto terrarum Koroug, Sebususe [!] et cetera), továbbá kerek zárópecsét nyoma és egy kis viasztö-
redék.

122. 1305. szept. 1.

A Saagh-i konvent 1305. szept. 1-jén (in fe. Egidii, a. d. Incarn. 1305.) kelt nyílt oklevele
szerint színük előtt Gych-i István fiai: Geregyen és Miklós elmondták, hogy leánytestvé-
rüket, Gebe-t Isiph fia: Sach, Egded-i nemeshez adták feleségül, és nekik adták a Daras
nevű birtokukat a rokonuk, Albert fia: János comes egyetértésével.

Tá.: a 182. számú oklevélben. 
R.: RegSlov I. 178–179; Anjou-oklt. I. 765. szám. (Mindkettő az alábbiak alapján.)
Megj.: Lackfi István oklevelének eredeti példányai: 1. DL 8005. (NRA 476-5.) Eltérő névalakjai:

Sagh, Eggegh. 2. DL 69263. (Kubinyi cs. lt. 80.) Eltérő névalakja: Egegh.

123. 1307. máj. 18.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István-konvent előtt megjelent egyrészről
Gutkeleth nembeli Kozma a maga és fia: Iwanka nevében, másrészről Odun fia: Iwanka
a maga és fiai nevében, és elmondták, hogy a Corog nevű föld ügyében (ami miatt a váradi
püspök és Kozma között pereskedés volt) a következő megegyezést tették: a föld hasznait
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közösen szedik be, kivéve a Quenderseg részt (a forrás és a Berch nevű hegy felett a Sebes
földtől és Kozma Leta nevű földjétől elválasztó határokig). Ha Iwanka comes és Kozma
a maguk részére örökbirtokként meg tudják a vitás földrészt szerezni, akkor hasonlóképpen
csak közösen bírhatják azt, a Quenderzeg nevű rész kivételével, amit Iwanka mester Kozma
mesternek hagy birtoklásra. D. f. V. p. Penth., a. d. 1307.

E.: D38. Hártya, hátlapon külzet (Pro comite Cosma super ..… terre Corog vocate) és kerek
pecsét nyoma, valamint az azt tartó hártyacsík.

124. 1307. nov. 6.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István-konvent emlékezetül adja, hogy Kopoz
nádor korábbi oklevelének megfelelően a nádor hadoszlásának 22. napján (in 22. die
residentie exercitus eiusdem palatini) Durug fia: László a maga és fiatalabb fivérei (frater)
nevében Feelegyhaz föld 55 holdja ügyében Kozma comes ellenében tanúkat tartozott ál-
lítani a konvent elé. A terminuson László odavezette a nemes tanúkat, akik közül elsőnek
Benke frater-e: Tamás azt mondta, hogy a felek között vitatott föld Durug fia: Lászlóé és
fivéreié. Teletleen (dict.) Pál, Zechket-i Benedek fia: László, Bevld-i Miklós, Kyde-i
Byrtolom fia: Jakab, Benedek fia László frater-e: Miklós, Benke fia: András (aki korábban
jelent meg, mint ahogyan a tanúkat oda kellett vezetni, nem volt ott a tanúságtételnél) és
Fermenus-i Máté mind ugyanazt vallották. Durug fiai még a következőket nevezték meg
tanúként egy cédulán: Hvnt comes, Eymich fia: Gergely, Erebya fia: Egyed, Gyula fia: Ist-
ván, Wra-i Benedek, Thude-i István, Thude-i Jakab és Evreen-i András. Jelen oklevél kia-
dásának 8. napján a felek ismét meg fognak jelenni a nádor előtt. D. fe. II. p. OO. SS., a.
d. 1307.

E.: D39. Hártya, hátlapon külzet (Pro comite Cosma contra Ladizlaum filium Durug et fratres
eiusdem super producto testimonio), későbbi kézzel írott dátumfeljegyzés és kerek zárópecsét tö-
redékei.

R.: Erdélyi Okm. II. 72. szám.

125. 1307.

Az egri káptalan 1307-ben (a. d. 1307.) kelt privilegiális oklevele szerint színük előtt el-
mondta Balug nembeli Tombold fia Márk leánya, Priuart fia János fia Miklós özvegye,
hogy a Saruld földön őt megillető rész (amit Priuart fiaitól: Istvántól és Jakabtól a hitbére
és jegyajándéka címén kapott A. [András] egykori egri püspök oklevelének megfelelően
és amit nem váltottak ki tőle) egyik felét minden tartozékával és haszonvételével átadja le-
ányának, Terenne-i Jako fia Ponith mester feleségének, valamint férjének és örököseinek,
a másik felét pedig a második férjétől,  Lorand fia Pétertől született fiának: Jakabnak és
örököseinek.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 521. (Tá.-ban.)

80



R.: Iványi 11/2. 77; Nagy I., T. 1 (1883) 97–98; Bánffy I. 40; Anjou-oklt. II. 280. szám.
Megj.: Az oklevél másik, megegyező Tá.-ja: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Múz.

Ta.) Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

126. 1307.

Miklós, a [Chatar-i] monostor apátja 1307-ben (in a. d. 1307.), János fiai érdekében ki-
adott oklevele rögzíti Nempthi birtok határait.

Tá.: Vasvári káptalan, 1388. márc. 8. D297. (28-8-4.) Középkori Má.-ban.

127. 1309. márc. 15.

A váradi káptalan Kozma comes fia: Kis (Parvus) Kozma comes, Odun fia: Iwanka
mester és Kozma comes fia: Iwanka mester kérésére átírja a fehérvári káptalan, a váradi
káptalan két (régi pecsétjükkel megerősített), Benedek váradi püspök és [IV.] László király
oklevelét (l. 65., 66., 72., 80. és 89. szám), mivel azokat az utak veszélyei miatt eredetiben
nem merik magukkal vinni. D. sab. an. Iudica me, a. d. 1309.

Á.: a 608. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 25.
R.: Anjou-oklt. II. 591. szám. (E.-je alapján.)
Megj.: Az oklevél eredetije: DL 40319. (Múz. Ta. Véghely.)

128. 1309. dec. 19. Adorján

Kopaz nádor a színe előtt Odun fia: [Iwanka] comes, valamint Miklós fiai: Drug és
János között Zudus mester oklevelének megfelelően folyó pert a fivére (frater): Beke mes-
ter kérésére [1310.] jan. 13-ra (ad oct. [Epiph.] d.) halasztja, azzal a feltétellel, hogy Miklós
fiai a nádor előtt megjelenve az idézőlevélben foglalt szervienseik nevében végső választ
kell adjanak. D. f. VI., in Adryan, an. Thome ap., a. d. 1309.

E.: D40. Hártya, felső 2 sora elmosódott, nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Pro comite
Iwanka filio Odun contra magistrum Drug et Johannem filios Nycolai ad octavas Epiphanie do-
mini), valamint zárópecsétre utaló hártyacsík.

129. 1310. nov. 19.

A váradi káptalan előtt megjelentek egyrészről Odun fia: Ivanka mester és fia: Miklós a
maguk és Ivanka többi fia nevében, Kozma fia: Ioanka mester a maga és atyja nevében,
másrészről Drugh fia Péter fia: Drugh mester a maga és fivérei (frater): Joachin és Péter
nevében, Miklós fia: János a maga és fivérei: Miklós, Lőrinc, Keleed és Konrád nevében,
és elmondták, hogy Eggied-i monostorukat [1311.] máj. 1-ig (usque oct. Georgii) közösen
fogják bírni a következő feltételekkel: ha valamelyikük a többieket vagy azok egyikét kizárja
a monostorból és ezt jelentik a káptalannak, akkor ha Odun fia: Ioanka vagy a fiai követték
ezt el, akkor veszítsék el a Neeguenseck nevű falvukat, ahol tartózkodni szoktak; ha Kozma
fia: Ioanka vagy maga Kozma tenné ezt, akkor a Priuarthida nevű falvukat; ha Drugh vagy
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fivérei követnék el, akkor a Nogher nevű falvukat; ha János és fivérei tennék ezt, akkor a
Tursamson nevű falvukat veszítsék el és ezen felül a vétkes 100 márkát fizet. A falu és a
pénz az egyezséget betartó félhez kerül. A monostor további megőrzéséről a váradi püs-
pökkel fognak határozni. D. in fe. Elisabeth, a. d. 1310.

E.: D46. Hártya, vízfoltos, néhol nehezen olvasható. Hátlapon külzet, melyből csak pár szó ve-
hető ki (... et f[iliis] suis ac ... contra cognatos eorum ... Egged ad octavam beati Georgii) és mandorla
alakú zárópecsét töredékei. 

R.: Anjou-oklt. II. 995. szám.

130. 1310. dec. 1.

A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően dec. 1-jén
(III. f. an. oct. S. Martini in quind.) Kozma comes fia: Ivanka másodmagával tartozott
esküt tenni előttük Péter fia: Drug és Miklós fia: János ellenében, hogy sem Ivanka, sem
Ivanca fia: Miklós, sem pedig a hozzájuk tartozók nem kapták meg két férfi fegyvereit. A
terminuson Ivanka másodmagával letette az esküt. Ugyanazon a napon Ivanca fia: Miklós
tizedmagával tartozott esküt tenni, hogy sem ő, sem Ivanka, sem pedig a hozzájuk tartozók
nem gyújtották fel Drug és János 10 házát, amit teljesített. D. in termino supradict., a. d.
1310.

E.: D42. Hártya, több helyen foltos. Hátlapon külzet (Pro Iwanka filio Cosme [sor felett beszúrva:
et Nycolao filio Ivance] super dato iuramento contra Drug filium Petri et Johannem filium Nycolai
super armis duorum hominum et super conbustione decem domorum), valamint zárópecsétre utaló
vágások és hártyacsík.

R.: Anjou-oklt. II. 996. szám. (nov. 24-i dátummal)

131. 1310. dec. 1.

A váradi káptalan emlékezetül adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően dec. 1-jén
(III. f. an. oct. S. Martini in quind.) Wrdungh (dict.) János tizedmagával esküt kellett tegyen
a káptalan előtt Kozma fia: Ivanka és Odun fia Ivanca fia: Miklós ellenében, hogy
szerviensét: Pétert Egged monostor ostroma idején nem ölték meg, hanem az anyját ment
meglátogatni, de János a terminuson nem tette le az esküt, noha a káptalani kiküldöttek
által törvényesen megidézett Ivanka és Miklós várták őt. Ugyanazon a napon Péter fia:
Drug tartozott fizetni Kozma fia: Ivanca-nak egy megölt lóért 3 márkát, de azt Ivanca
nem fogadta el és másodmagával letette az esküt, hogy a ló többet ért, Drug pedig 5 márkát
fizetett neki. D. in termino supradict., a. d. 1310.

E.: D45. Hártya, hátlapon külzet (Pro Ivanka filio Cosme et Nycolao filio Ivance super dato
iuramento pro equo interfecto contra Drug et Johannem super iuramento non dato super morte
servientis eiusdem Johannis) és zárópecsétre utaló viasztöredékek.

R.: Anjou-oklt. II. 997. szám. (nov. 24-i dátummal)
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132. 1310. dec. 7.

A váradi káptalan tudtul adja, hogy Kozma comes fia: Ivanca és [hátlap: Odun comes
fia Ivanca fia:] Miklós kérésére a [birtokaik] elfoglalása ügyében [lefolytatandó vizsgálatra]
kiküldték Péter dékánt, aki a káptalanba visszatérve azt jelentette, hogy amikor Kopoz
nádor Ivanka-t és Miklós elküldte a váradi püspök és bizonyos, Kassa-ról jövő kereskedők
szekereinek és javainak védelmére, akkor Drug fia Péter fiai: Drug és Ivacin, Drug fia Mik-
lós fiai: Wrdug (dict.) János és Miklós fegyveresen rátámadtak a kereskedőkre Chalanus,
Kaza és Tarnuk falvak között, Ivanca és Miklós Kopoz és ..... nevű szervienseit a karjukon
és vállukon megsebesítették, Miklós pey színű lovát és egy másik, veruspeg színű lovat
nyíllövésekkel megsebesítettek. Megtudta a Chalanus-i, a Tarnuk-i, a Gepal-i és a Kaza-i
népektől, hogy Péter fiai és Miklós fiai elvettek Ivanca-tól és Miklóstól 4 ...., hat Ypry-i
köpenyt és rókabőr bundát. D. in oct. Andree, a. d. 1310.

E.: D43. Sérült, vízfoltos hártya, több helyen nehezen vagy nem olvasható. Hátlapon külzet
(Inquisi[toria] pro Iv[anca et Nicolao filio Co]sme et Nicolao filio Ivance filii comitis Odun contra
Drug et Ivacinum filios Petri et filios Nicolai), valamint zárópecsét kis töredékei.

R.: Anjou-oklt. II. 1001. szám.

133. 1310. dec. 13.

A váradi káptalan előtt Kis (Parvus) Kozma comes tiltakozott a szerzett Priuarthyda
nevű birtoka fia: Iuanka mester általi, Péter fia: Drug és frater-ei, valamint Miklós fia: János
és frater-ei számára való elzálogosítása ellen. Hasonlóképpen tiltakozott egyéb szerzett
birtokai eladása, zálogba tétele vagy bármilyen módon való elidegenítése ellen. Priuarthyda
birtok a fiaitól elkülönítetten az övé, aminek a személyesen megjelent Iuanka mester sem
mondott ellent. D. in oct. Nicolai a. d. 1310.

E.: D41. (72-1-8.) Hártya, sérült, több helyen nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Protestatio
et prohibitio pro comite Cosme Parvo contra Iuankam filium suum super Priuardhyda et aliarum
possessionum [!]) és mandorla alakú zárópecsét kis töredékei.

K.: AO I. 215. 
R.: Iványi 11/2. 78; Anjou-oklt. II. 1009. szám.

134. 1310. dec. 19.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István-konvent tudtul adja, hogy az uralkodó
oklevelének megfelelően Bors-i István comes királyi emberrel kiküldték tanúságtevőjüket,
hogy megtudják az igazságot azokról a dolgokról, amiket Péter fia: Drug és Miklós fia:
János követtek el Kozma comes fia: Ivanca és Odun fia Ivanca fia: Miklós nemes ifjak
(nobiles iuvenes) ellen. A kiküldöttek a konventbe visszatérve azt jelentették, hogy amikor
Kopoz nádor kiküldte Ivanca-t és Miklóst, hogy a püspök és a Waradinum-i kereskedők
szekereit védelmezzék meg, Péter fiai: Drug és Joac[h]inus, Durug fia Miklós fiai: János és
Miklós sok fegyveressel nekik lest vetettek, rájuk rontottak, elvették a szekereket és a ja-
vakat, két szerviensüket [kihúzva: és két jó lovat] halálosan megsebesítették, két jó lovukat
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megölték, 6 Ipri-i köpenyüket, 4 lovukat és rókabőrből való bundájukat elvették tőlük. D.
sab. an. Nat. d., a. eiusdem 1310.

E.: D44. Hártya, hátlapon külzet (Inquisitorie super ablatione rerum Ivance filii Cosme et
Nycolai filii Ivance contra filios Petri et Nycolai filiorum Durug) és kerek zárópecsét lenyomata.

R.: Anjou-oklt. II. 1014. szám.

135. 1300–1311. júl. 20.

A váradi káptalan előtt elmondta Drug fia: László a maga és fivérei (frater) nevében,
hogy ha azt a földet, amivel kapcsolatban közöttük, valamint Kozma comes és a fia között
pereskedés van, ők elveszítik és Kozma comes nyeri el, akkor ők annak birtokában Kozmát
és fiát mindenkivel szemben megvédelmezik. D. in Elie prophete.

E.: D2058. Hártya, hátlapon külzet (Memorialis pro comite Cosma contra filios Drug super
expedienda de terra contentiosa) és zárópecsét maradványai.

Megj.: Dorog fia László, valamint testvérei, illetve Kozma comes és fia adatai alapján az oklevél
az 1300-as évek elejére datálható, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1.
tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

136. 1301–1312. Körösszeg

Ismeretlen oklevéladó tudtul adja, hogy ..... Iwanka mester bemutatta részére [I. Károly]
király oklevelét, miszerint ő a király szolgálatában Erdélybe (ad partes Transsilvanas) ment,
ezért őt az oklevéladó a fogságba vettetéstől (ab introitu carceris) felmenti és mentesnek
jelenti ki a király különleges parancsának megfelelően. D. in Keresceg, 3. die fe. ..... 

E.: D2073. Hártya, vízfoltos, körülbelül 2/3-a nem olvasható, a keltezés nagy része sem. Hát-
lapon külzet (Pro magistro Iwanka super expeditione .....) és kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevél az íráskép alapján a 14. század elejére keltezhető. Ha Ivánka mestert azonos-
nak vesszük a rozgonyi csatában (1312. jún. 15.) elesett Kis Kozma fia Ivánkával, akkor az oklevelet
1301 és 1312 közé kell datálnunk.

137. 1310–1312.

Jakab mester, Bekes-i főesperes, E. [Imre] váradi püspök vikáriusa tudtul adja, hogy a
püspök oklevelének megfelelően Péter fia: Drug mester és Miklós fia: János mester, vala-
mint frater-eik a Cantate vasárnapja előtti péntek 15. napján (in quind. f. VI. an. domin.
Cantate) tartoztak megjelenni a püspök színe előtt Kis (Parvus) Kozma comes és Odun
fia: Iwanka comes ellenében. A terminuson egyrészről Kis Kozma comes fia: Iwanka mes-
ter megbízólevél nélkül a maga, atyja és Odun fia: Iwanka comes nevében, másrészről
Drug comes a maga és frater-ei nevében megbízólevél nélkül megjelentek a püspök távol-
létében Jakab mester előtt a káptalanban, és a vikárius a káptalannal elhalasztotta a pert a
püspök visszatértének 15. napjára, mivel Drug comes az ügy fontossága miatt a püspök
távollétében nem akart felelni, illetve mivel a felek a társaik és rokonaik nevében megbí-
zólevél nélkül jelentek meg. D. 4. die termini prenotati, a. d. 131....
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E.: D62. Hártya. Előlap jobb alsó sarka csonkult. Hátlapon külzet (Ad quindenam proximi
adventus domini episcopi pro magistro Iwanka et patre suo ac comite Iwanka filio Odun contra
magistrum Drug et alios fratres eiusdem), valamint zárópecsétet rögzítő csíkok.

Megj.: Az oklevél csonkulása a dátum utolsó számjegyét érinti. Mivel Kis Kozma fia Ivánka a
rozgonyi csatában (1312. jún. 15.) elhunyt, ezért az oklevél csak 1310–1312 között kelhetett.

138. 1313. nov. 13. Karász

Gula fia: Gurk, Keled fia: Péter, Ybrun-i Péter fia: Demeter és Leueleg-i Wylmad fia:
Miklós Zoboch-i szolgabírók előtt Samud fia Miklós fia: Domonkos árvái szükségletei és
leánytestvére férjhezadása miatt a Zoboch megyei Hene nevű birtokát 40 márkát érő
nemes posztóért és dénár garasért elzálogosította Tamás Bihor-i, Zobolch-i és Bekes-i
comes fiának: Beke mesternek. Az összeg egyik felét [1314.] ápr. 14-én (oct. Pasche d.),
másik felét júl. 1-jén (oct. Johannis Bapt.) kell kifizetnie, mulasztás esetén bírság, ill. két-
szeres összeg fizetése terhe alatt. D. in villa Karaz, III. f. p. Martini, a. d. 1313.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint az az Erdődy család galgóci levéltárában, 97-12-1. jelzet
alatt volt hártyán, négy zárópecsét nyomával. Hátoldalán tartalmi összefoglaló és külzet: Pro
magistro Beke filio Thome comitis Byhoriensis, Zobolchyensis et de Bekes, contra Dominicum
filium Nycolai filii Samud super solvendis quadragintra [!] marcis, videlicet viginti marcas in octavis
Pasche domini nunc venturis, residuas vero viginti marcas in octavis beati Johannis Baptiste
consequenter.

K.: Bánffy I. 40–41.
R.: Iványi 11/2. 79; Anjou-oklt. III. 629. szám; Szabolcs m. 26. szám.

139. 1269–1313. nov. 13. Várad

Ismeretlen váradi püspök utasítja János Kereszeg-i papot, hogy oklevelének
készhezvétele után [szálljon ki] Beken mesterhez és kérdezze meg, a [püspök] jobbágyainak
javait ..... visszadja ..... D. Waradini, in fe. Briccii .....

E.: D2072. Eredeti, a hártya rectójára írták. Vízfoltos, nagy része nem olvasható.
Megj.: A keltezésből az év nem olvasható ki. Az íráskép alapján az oklevél a 13. század végén,

a 14. század elején kelt, azonban mivel a versóra írt oklevél (l. köv. szám) a Gútkeled nem Egyed-
monostori ágába tartozó Kozma comes-t említi, akiről 1269–1313 között maradtak fenn adatok (l.
Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi), feltehetően
a rectóra írott oklevél is körülbelül ebben az időszakban kelhetett.

140. 1269–1313. Körösszeg

Ismeretlen oklevéladó meghagyja várnagyának, Nagy (Magnus dict.) ….. mesternek,
hogy Priuardhyda-i Kozma comes ..... kenyérgabonából (de frumento) és 25 ….. a búzából
….., hogy többet nem fogadhat el ..... ne merje zaklatni. D. in Kereszek, in oct. …..

E.: D2072. Eredeti, a hártya versójára írták. Vízfoltos, nagy része nem olvasható.
Megj.: A keltezésből csak a kelthely maradt épen. Az íráskép alapján az oklevél a 13. század végén,

a 14. század elején kelt. A Gútkeled nem Egyedmonostori ágába tartozó Kozma comes adatai alapján
datálva, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi.
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141. 1301–1313.

[I. Károly] király (H) oklevele arról, amit Kozma comes fia: Kozma comes elmondott
neki Pre[ba]rd[hida] birtokkal kapcsolatban.

E.: D2076. Vízfoltos hártya, csak néhány szó olvasható belőle. Hátlapon rányomott pecsét kis
töredéke és azt rögzítő hártyacsík.

Megj.: Mivel Kozma fia Kozmáról 1313 után nincs adatunk, az oklevél sem kelhetett ennél ké-
sőbb, l. Engel, Genealógia Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla. Adonyi, Pelbárthidi.

142. 1314. márc. 21.

[Márton] prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú egyház-konventje tudtul
adja, hogy Kopoz nádor oklevelének megfelelően Ayka-i Péter comes, Kis (Parvus) Kozma
comes, Aba fia: Péter comes és Renold fia: Imre comes a nádori ember és a konvent ta-
núságtevője jelenlétében márc. 20-án (in oct. medii Quadr.) Regun birtokot tartoztak be-
járni, a régi határokat megújítani és a szomszédoktól és a határosoktól elválasztani. A
káptalan Kozma comes, Péter és Imre kérésére kiküldte tanúságtevőül János testvért, aki
a konventbe visszatérve azt jelentette, hogy márc. 20-án kiszálltak Regun birtokra, ott csak-
nem éjszakáig várakoztak Ayka-i Péter comes-re, de ő nem ment el és nem is küldött maga
helyett senkit. D. in crastino oct. predict., a. d. 1314.

E.: D47. Hártya, vízfoltos, sok helyen nehezen olvasható. Hátlapon külzet: Pro comite Cosma
Parvo contra Petrum de Ayka super eo, quod debuissent in octavis medii Qudragesime terram
Regun reambulare.

143. 1314. nov. 22. Adorján

[Kopaz] nádor tudtul adja, hogy Kis (Parvus) Kozma [comes] megjelent előtte a Zonuk,
Bekes, Bihor és Karazna megyék részére Adrian-ban tartott közgyűlésén (generalis
congregatio), és elmondta, hogy Lukács fiai: István, Elleus, László és Lukács a Gopol és
Kerekeghaaz nevű birtokokon népeket gyűjtöttek össze, Balog (Claudus) Fülöp ezeket a
birtokokat jogtalanul a v[áradi] püspökre hagyta, ezért Kis Kozma comes a püspököt és
Lukács fiait a birtokok elfoglalásától eltiltotta a közgyűlésen a nádor előtt. D. in Adrian, in
fe. Cecilie, a. d. 1314.

E.: D50. Hártya. Vízfoltos, több sorban 1-2 szó nem, vagy nehezen olvasható. Hátlapon külzet
(Pro Cozma Parvo contra episcopum Waradiensem et filios Luche Stephanum, Elleus, Ladislaum
et Lucham prohibitionalis et protestatoria) és kerek zárópecsét maradványai.

R.: Anjou-oklt. III. 849. szám.
Megj.: A közgyűlés dátumából az oklevélben csak az in oct. B. ..... conf. szavak olvashatók, azon-

ban az oklevél keltezését is figyelembe véve joggal következtethetünk arra, hogy Szent Márton hit-
valló ünnepének nyolcada, azaz nov. 18. állt a szövegben.

144. 1306–1314. Várad

Kopoz nádor, a kunok bírája tudtul adja, hogy színe előtt Korough föld miatt egyrészről
Kis (Parvus) Kozma comes és a fia: Iwanka mester, másrészről Odun fia: Iwanka comes
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között per jött létre. A nádor úgy döntött, hogy Kozma comes be kell mutassa okleveleit,
amit ő meg is tett és ez ellen Iwanka comes ..... A váradi püspök emberének nevében .....,
a püspök szavával ....... Máté pap ...... a fentieket megcselekedte, Korug földet ....... A nádor
úgy határozott, hogy ..... D. … Waradini, in crastino beati …..

E.: D2080. Hártya, vízfoltos, egy része nem olvasható. Hátlapon külzet: Pro comite Cosma
Parvo et magistro Iwanka filio suo contra ….. Koroug ….. Odun.

Megj.: Borsa Kopasz nádorsága alapján datálva, l. Engel, Archontológia I. 2.

145. 1315. szept. 11. Buda

Lampert comes, országbíró meghagyja a váradi káptalannak, hogy küldjék ki tanúság-
tevőjüket, akinek jelenlétében Drug fia: Domonkos királyi ember megidézi Opoy fia: Ist-
vánt, Drug fia Péter fiait: Drug-ot, Iwachyn-t és Pétert és Drug fia Miklós fia: Miklóst Kis
(Parvus) Kozma comes és Odun fia: Ivanka ellenében a királyi jelenlét elé, és a káptalan
minderről a királynak tegyen jelentést. D. Bude, 4. die Nat. B. virg., a. d. 1315.

Á.: a 147. számú oklevélben. 
R.: Anjou-oklt. IV. 152. szám.

146. 1315. szept. 14. Szeged

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy mivel Chabanka, Gurk fia: Miklós és Zaah fia:
Felicián a hűtlen Trenchen-i Mátéval tartottak a királyi felség ellen és hűségére nem tértek
a hívó szó ellenére sem, hanem a korábbiaknál roszabbakat cselekedtek a királyhoz tarto-
zóknak, ezért bármely megyében fekvő minden birtokukat elveszi tőlük és azokat Do-
monkos nádornak adja hűséges szolgálataiért örök birtoklásra. D. in Zeghuedino, in Exalt.
S. Crucis, a. d. 1315.

E.: D48. (96-28-1.) Hártya, hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és
rányomott pecsét töredéke.

K.: AO I. 385. 
R.: Iványi 11/2. 80; RegSlov II. 46; Anjou-oklt. IV. 153. szám.

147. 1315. okt. 6.

A váradi káptalan jelenti [I. Károly] királynak, hogy [Lampert országbíró] 1315. szept.
11-én kelt, itt átírt oklevelének (l. 145. szám) megfelelően a királyi emberrel kiküldték Antal
Woyuoda falubeli papot, akinek jelenlétében a káptalanba visszatérve a királyi ember azt
jelentette, hogy okt. 7-én (f. III. p. oct. Mychaelis) kiszálltak Drug fiainak Gyauzeg nevű
falujába, ott Drug fia Péter fiait: Drug-ot, Ivachin-t és Pétert, Drug fia Miklós fia: Miklóst,
Zoulathmunustura faluban pedig Opoy fia: István comes-t megidézték a királyi jelenlét elé
nov. 18-ra (oct. Martini) Kis (Parvus) Kozma comes és Ivanka ellenében. D. in oct.
Michaelis, a. d. 1315.
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E.: D49. Hártya, vízfoltos, felső szélén szakadt, ami az első sorban pár szónyi hiányt okoz. Hát-
lapon külzet (Citatoria pro Cozma ..... contra filios Petri filii Drug ac Stephanum filium Opoy ad
octavam beati Martini confessoris ad presentiam domini regis) és mandorla alakú zárópecsét nyoma.

R.: Anjou-oklt. IV. 167. szám.

148. 1315. nov. 25. Buda

Lampert mester, országbíró előtt Kis (Parvus) Kozma comes és Odun fia: Iuanka
szerviense: Morkolph ezen urai nevében nov. 18-tól (ab oct. Martini) 7 napon keresztül
várt a váradi káptalan oklevele értelmében törvényesen megidézett Opay fia: István, Drug
fia Péter fiai: Drug, Ioachin és Péter, valamint Drug fia Miklós fia: Miklós ellenében, de
azok nem mentek el és nem is küldtek maguk helyett senki, ezért őket az országbíró meg-
bírságolja, ha nem tudják magukat észszerű indokkal kimenteni. D. Bude, 8. die termini
prenotati, a. d. 1315.

E.: D52. Hártya. Hátlapon külzet (Pro Cosma Parvo et Iuanka contra Stephanum filium Opoy
et filios Petri filii Drug ac Nicolaum filium Nicolai iudicialis), valamint zárópecsétre utaló vágások.

R.: Anjou-oklt. IV. 186. szám.

149. 1315.

A váradelőhegyi Szt. István-konvent 1315. évi tilalmazó oklevele szerint színük előtt
Samud fia Miklós fia: Domonkos tiltakozott, hogy Tamás fia: Beke mester őt elfogatta
azért, hogy a Hene nevű Zoboch megyei birtokát neki eladja, amit szabadulása érdekében
ő meg is tett.

Tá.: a 320. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 117. (Tá.-ban.)

150. 1316. márc. 24.

Márton [prépost] és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt megjelent
egyrészről Kis (Parvus) Kozma comes, másrészről Benke fiai: János, ..... és Balázs a maguk,
valamint többi frater-ük nevében, és elmondták, hogy a konvent korábbi oklevelének meg-
felelően [perük tárgyalására] márc. 24-én ([in oct.] medii Quadr.) a ferenceseknél (apud
fratres minores) [kellett megjelenniük], de a [tárgyalást] a felek akaratából elhalasztották
ápr. 8-ra (ad Cena d.) változatlan feltételek mellett. Kozma comes tartozik odaállítani
Iwanka fia: Imre [?] mestert, ........ Murul frater-e: György bihari curialis comes-t és .....
mestert, E. [Imre] váradi püspök …..-jét, Benke fiai pedig ..... Seraphin comes-t és Iwanca
fia: István mestert. D. in oct. prenotata, a. d. 1316.

E.: D53. Hártya, vízfoltos, bal oldala nem olvasható. Hátlapon külzet: Pro comite Cosma Paruo
contra filios Benke ad Cenam domini super arbit.....

R.: Anjou-oklt. IV. 256. szám.
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151. 1316. máj. 13.

Márton prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt megjelent egy-
részről E. [Imre] váradi püspök nevében Csanád mester, váradi olvasókanonok, a püspök
vikáriusa és prothonotarius-a, másrészről Kis (Parvus) Kozma comes, és a közöttük lévő
perben, amit Kozma comes Priuarthyda és a püspökség Regun földje miatt a konvent és
az országbíró okleveleinek megfelelően máj. 8-án (in quind. Georgii) a király vagy az or-
szágbíró előtt folytattak, közös akarattal a konvent által kiküldött Domian testvér jelenlé -
té ben és fogott bírók (Odun fia: Iwanka, Bors-i István, Vrdung fia: Pál) közvetítésével a
következőképpen egyeztek meg: Priuarthyda és Regun földeket új határokkal elválasztják,
az ellenségeskedéseket beszüntetik, a püspök Kozma comes-nek elengedi mindazon bír-
ságokat, melyekben a pereskedés folyamán vele szemben elmarasztalták, a bírónak járó
rész sértetlenül hagyásával. Azokat a tizedeket, amiket a püspök Kozma comes-től követelt,
továbbra is kéri. Kozma comes, az Eged-i monostor kegyura minden jogot biztosít a mo-
nostornak és apátjának és megvédelmezi. D. f. V. p. quind. prenotatam, a. d. 1316.

E.: D55. Hártya. Hátlapon külzet (Memorialis super limitatione et distinctione terrarum
Priuarthyda et Regun nominatarum ac erectione metarum super resignatione iurium monasterii de
Eged contra dominum episcopum Waradiensem pro comite Cosma Parvo) és kerek zárópecsét
nyoma.

R.: Anjou-oklt. IV. 282. szám.

152. 1316. jún. 21. Tamási vár mellett

Lampert mester, országbíró, csanádi comes előtt megjelent egyrészről Leel mester a
maga és frater-ei: Vylyem, Geche és Deseu, valamint többi frater-e és rokona nevében,
másrészről Lukács fia: László mester és a fia: Imre, és elmondták, hogy a Chyger folyó
melletti Ighazus Sceulus, a Morus melletti Arky, Hunth, Chyl, Almas, Hudustelek,
Harnadhaza, Walkanhaza [kihúzva: Agaaz] és tartozékaik, a Morus melletti Ohthun monos -
tora, Syryan, Sceulus, Bothzarthya, a Thychya körüli Soos és mindezek tartozékai (mely
birtokok Leeb és frater-ei öröklött birtokai és a király elvette tőlük) ügyében elmondták,
hogy pereskedtek miattuk, de az országbíró engedélyével fogott bírók segítségével a kö-
vetkezőképpen egyeztek meg: ha Leel mester, frater-ei és rokonai a szolgálataik fejében a
birtokok harmadát vissza tudják kérni a királytól, akkor az legyen az övék osztály nélkül
(postposita omni divisione). Ha László mester és Imre a birtokok kétharmadát kapnák
vissza, akkor ugyanígy járnak el. Ha a felek az összes birtokot visszakapják, akkor kéthar-
maduk László és fia tulajdona lesz, egyharmaduk pedig Leel mesteré és társaié. Ha nem-
zetségükből valaki pert indít az egyezség ellen, akkor egymást tartoznak szavatolni. Az
egyezséget meg nem tartó fél a másiknak a bírói rész nélkül 100 márkát köteles fizetni. D.
prope castrum Thamasy, f. II. an. Johannis Bapt., a. d. 1316.

E.: D52a. (98-6-15.) Hártya. Hátoldalon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló
és háromszögletű pecsét nyoma.

R.: Anjou-oklt. IV. 295. szám.
Megj.: Az oklevél hátoldalán áthúzva olvasható a 6-13-9. jelzet is.
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153. 1316. nov. 27.

A csázmai káptalan jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy oklevelének megfelelően
Chuey fia: János királyi emberrel kiküldték tanúságtevőül Márton kanonokot Geanfeuldy
föld vagy birtok bejárására, amit az uralkodó Nerad fia: Mihálynak adományozott. A káp-
talan kiküldöttje visszatérve azt jelentette, hogy tanúságtétele mellett a királyi ember, miután
összehívta a szomszédokat és határosokat, csaknem hét napot töltött a birtokon (per
septimanam moram faciendo), azt bejárta valós és régi határai mellett és iktatta Mihálynak,
aminek Mortonus fia: Joachyn a Leskeuch és Thopolcha közötti részen ellentmondott, azt
állítva, hogy oklevelekkel tudja bizonyítani, hogy Gean azt neki 20 márkáért elzálogosította,
ezért a királyi ember meghagyta neki, hogy a király legközelebbi közgyűlésén (congregatio)
jelenjen meg és okleveleit mutassa be. A birtok határai, ahogyan a káptalani tanúságtevő
jelentette és írásban (in scriptis) bemutatta: kiszáradt völgy, út, erdő, Yzd[en]ch víz,
Suppluncha folyó, tó mellett kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt tul fa, kereszttel jelölt
négy tul fa, kereszttel jelölt byk fa, kereszttel jelölt zyl fa a Topolcha folyó mellett, Brugan
fia: Kristóf  szomszédsága, Drugoych potok, Beryuoy fia: Tamás földjének szomszédsága,
Suppluncha víz, kereszttel jelölt tul fa, Lyzkeuch folyó, tó, kiszáradt völgy, Garygh folyó,
Mykech fia: György földjeinek szomszédsága, egy folyó beömlése a Garygh folyóba, a be-
ömlő folyó caput-ja, kiszáradt völgy, kereszttel jelölt tul fa, több tul fa, kereszttel jelölt tul
fa, Hrenna völgy, Garyg folyó, Treztenyk víz, kereszttel jelölt Naar fa, Lukács fia: János
földjének szomszédsága, kereszttel jelölt harazth, mező, mogyoróbokrok, haas fák,
Lyzkouch folyó, kiszáradt völgy, kereszttel jelölt tul fa, Mortunus fia: Joachyn földjének
szomszédsága, út, kereszttel jelölt tul fák, kereszttel jelölt haas fa, kiszáradt völgy. D. sab.
p. Katherine, a. d. 1316.

Á.: a 159. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 81.

154. 1316.

[I.] Károly király (H) 1316. évi nyílt oklevele szerint mivel Lothard fiai: Jakab, Pál és
János a király fő hűtleneivel: Tamás fiaival szövetségben előre megfontoltan az uralkodó,
Szent Koronája és országa ellen fellázadtak, ezért ő Lothard fiait hűtlenségük miatt minden
birtokuktól megfosztotta, és ezekből a Zabolch megyei Hene, Lakteluke és Apaty birto-
kokat az utóbbihoz tartozó Tyzakuz nevű erdővel együtt Egyed fiainak: Iuan és Simon
mestereknek adta hű szolgálataikért örökre.

Tá.: 1. a 213. számú oklevélben.
2. a 320. számú oklevélben.
3. a 388. számú oklevélben.

K.: Bánffy I. 116–117. és 187–188. (Mind Tá.-ban.)
Megj.: Tá. 2. az adományok közül csak Hene-t nevezi meg. 
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155. 1317. ápr. 10. Temesvár

[I.] Károly király meghagyja a váradi káptalannak, hogy Mezeu-i (dict.) Miklós királyi
emberrel küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a királyi ember Drug fia Péter
fiait: Ioachyn-t és Pétert megidézi Kis (Parvus) Kozma és Odun fia: Ioanka, továbbá ue.
Iwanka fiai: Miklós, Tamás, István, Leukus és Jakab, valamint Kozma fia Iwanka fia: János
ellenében a jelenléte elé. Továbbá megidézi Chink fia: Mihályt, Fudor (dict.) Mihályt, Nagy
(Magnus) Jakabot, Zelus (dict.) Pétert, János fia: Pétert, Tyza-i (dict.) Pált, János fia: Istvánt,
Jensulin-t, Zeuke (dict.) Miklóst és Nagy (Magnus) Györgyöt (akiket Ioachin és Péter kell
előállítson) ugyanazokkal szemben, és minderről a káptalan tegyen jelentést. D. in
Themeswar, in oct. Passce d., a. eiusdem 1317.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Anjou-oklt. IV. 442. szám.

156. [1317.] máj. 27.

A váradi káptalan jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 1317. ápr. 10-én kelt és itt átírt
oklevelének (l. előző szám) megfelelően a királyi emberrel tanúságtevőül kiküldték Antal
Woyuoda-i papot, akik a káptalanhoz visszatérve azt jelentették, hogy máj. 26-án (f. V. an.
oct. Pent.) Ioachin és Péter Gyozeg falvába kiszálltak, megidézték őket a királyi jelenlét
elé júl. 12-re (22. diem supradict. [Pent.]), és meghagyták, hogy a királyi oklevélben meg-
nevezett szervienseiket állítsák elő Ivanka és Kozma, valamint fiaik ellenében. D. f. VI. an.
oct. supradict. [Pent.], a. d. supradict. [1317.]

E.: D2075. Hártya, hátlapon külzet (Pro Cosma et Ivanka comitibus et filiis eorundem contra
Ivachynum et Petrum filios Petri filii Drug ac servientes eorundem ad vicesimum secundum diem
Penthecostes ad presentiam domini regis citatoria) és zárópecsétre utaló vágások.

R.: Anjou-oklt. IV. 475. szám.

157. 1317. aug. 1. Szalacs

Dousa mester, Byhor-i és Zabolch-i comes, a király által küldött bíró tudtul adja, hogy
amikor 1317. aug. 1-jén (a. d. 1317., in oct. Jacobi) közgyűlést (convocatio generalis) tartott
öt megye részére Zalach faluban, Kis (Parvus) Kozma comes, Byhor megyei nemes be-
mutatta [I.] Károly király oklevelét az ő és unokaöccse (nepos) mentességéről a comes-ek
és minden tisztviselő joghatósága alól. Bemutatta továbbá [I.] Károly privilégiumát arról,
hogy fiai sebesülése és halála miatt Kozma Rezege birtokon az azon átszállított javak meny-
nyisége és minősége szerint vámot szedhet. A fenti oklevelek tartalmának az öt megye
összegyűlt nemesei és a szolgabírók nem mondtak ellent, ezért Dousa mester azokat királyi
hatáskörrel (auctoritas) megerősíti és Kozmát és nepos-át mindebben köteles megtartani.
D. in Zoloch, in oct. Jacobi, a. d. 1317., ut supra.

E.: D56. (72-1-9.) Hártya, hátlapon rányomott pecsét nyoma.
K.: AO I. 435–436. 
R.: Anjou-oklt. IV. szám; Szabolcs m. 29. szám.
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158. 1317. okt. 3. Komárom vár alatt

[I.] Károly király (H) előtt Gebeech bemutatta [III.] András király 1297. máj. 28-án kelt
nyílt oklevelét (l. 106. szám) a Hetus faluban szedett vám adományozásáról, és kérte, hogy
az uralkodó azt nyílt levelében írja át. A király a kérésnek megfelelően a bemutatott okle-
velet átírja, és azt, valamint a vám adományozását megerősíti Gebech mester és örökösei
részére jelen nyílt oklevelében, aminek visszavitele után privilégium kiállítását ígéri. D. sub
castro Kamarun, f. II. p. Michaelis, a. d. 1317.

Á.: a 294. számú oklevélben. 

159. 1317. dec. 10. Temesvár

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy Nerad fia: Mihály, Posoga-i nemes a Garyg
comitatus-ban fekvő Dyanfeuldy földet adományul kérte magának. Az uralkodó meghagyta
a csázmai káptalannak, hogy tudják meg: a föld tényleg az uralkodó adományozási jogkör-
éhez tartozik-e. A káptalan 1316. nov. 27-én kelt, itt átírt jelentéséből (l. 153. szám) tájéko-
zódva az uralkodó a birtokot tartozékaival és haszonvételeivel együtt a káptalani oklevélben
írt határokkal, mások jogainak sérelme nélkül Mihálynak és örököseinek adta örök birtok-
lásra, Joachyn és frater-e tiltakozásával nem törődve, mivel hűtlensége miatt (propter notam
infidelitatis), Henrik hűtlen fiaival tartva a birtokban élvezett jogát elvesztette, ezért rá a
király örök hallgatást mért ez ügyben. Jelen oklevél visszavitele esetén privilégium kiállítását
ígéri. D. in Themeswar, sab. p. Nicolai, a. d. 1317.

Á.: a 194. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 82.

160. 1317. dec. 20.

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu) tudtul adja, hogy Babaneg comes fia:
János, egész Sclauonia bánja a szolgálataiért azt kérte, hogy az uralkodó adja neki
Monuzlou-i Péter birtokrészeit a hasonló nevű várral, Borsonouch várat a hozzá tartozó
birtokokkal és Alsó (Inferior)- és Felső (Superior)-Gersunche falvakkal, a Garyg comitatus-
beli Polosnycha birtokot a hasonló nevű várral, Megerunchye birtokot a hasonló nevű vár-
ral, amik egy örökös nélkül elhunyt ember birtokai és várai, és amiket [Henrik bán fiai] a
hűtlenségük miatt elvesztettek és ezért a királyra háramlottak. Az uralkodó megfontolva
János bán hű szolgálatait – amikor az uralkodó őt a királyi hatalom visszaállítására, a várak
földjei és más királyi jogok visszaszerzésére a Dráván túlra küldte Henrik bán hűtlen fiai
ellenében, összegyűjtött seregével győzelmet aratott felettük; amikor újra harcba bocsát-
koztak az uralkodó ellen, János bán ismét legyőzte őket és sok várat visszafoglalt tőlük;
Zdnech várának elfoglalásakor az ostromban személyesen részt vett, kezén és lábán sú-
lyosan megsebesült –, a fenti birtokokat és várakat tartozékaikkal és haszonvételeikkel
együtt János bánnak és örököseinek adományozza régi határaik szerint, örök birtoklásra.
Minderről az uralkodó kettőspecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt János mester, fehérvári
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prépost, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1317., XIII. Kal. Jan., uralkodásának 17.
évében. Arenga.

E.: D11030. (61-2-1.) Hártya, K iniciálé. Függőpecsétre utaló vágások. Hátoldalán három, 15.
századi (Donatio regis Caroli facta Johanne bano Sclauonie per notam infidelitatis MCCCo XVII;
Super quarto castrorum videlicet Borschanuch, Polosnicha, Megurechie et Monoslou; Dominorum
Chwpor de Monozlo) és egy későbbi kézzel írt tartalmi összefoglaló.

Á.: a 193. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Babanyk, Monuzlow, Polosnicha, Garigh.
K.: Blagay 82–86; Smič. VIII. 439–442. (Mindkettő 1316. dec. 20-i kelettel.)
R.: Iványi 11/2. 83; Anjou-oklt. IV. 664. szám.

161. 1318. máj. 6. vagy 13.

[A váradi káptalan] előtt Kis (Parvus) [Kozma] c[omes], János …… Odun fia: Ivanka
a fiaival: ….., Istvánnal, ..... [Péter] comes fiai: Joachyn, Péter …... Konrád ..... Drug comes
fiai: Lőrinc, ...... elmondták, hogy fogott bírók (Dausa mester comes, ..... Egyed fia: Ivan
mester, Csanád [váradi] prépost, Er….. fia: Miklós, Wasary-i Rorand comes fia: Miklós,
Endre Bors-i comes, Batur-i Bereck comes, ..... fia: János) segítségével a következő meg-
egyezésre jutottak: az egymás ellen elkövetett jogtalanságokban atyafisági szeretettől in-
díttatva nyugtatják egymást, azzal a feltétellel, hogy ha a jövőben az egyik fél a másik
birtokaira vagy területeire támad, vagy azokat megszállja, akkor a káptalan tanúságtevője
és Dausa előtt a békét megtartó félnek perbe lépés előtt 100 márkát tartozik fizetni, és a
birtoka, ahonnét a támadást indította, a másik félé lesz. D. sab. prox. ..... quind. Pasce d.,
a. eiusdem 1318.

E.: D60. Hártya. Az oklevél hiányos, vízfoltos. A kiadó neve a szövegből kiszakadt, de a szö-
vegben szereplő személyek alapján valószínűsíthető, hogy a váradi káptalanról van szó.

R.: Anjou-oklt. V. 123. szám. (Kérdőjelesen máj. 6.-ra dátumozva.)
Megj.: A keltezésben a proximo utáni szó olvashatatlan, de vagy post, vagy ante kellett ott álljon. 

162. 1318. júl. 14. Temesvár

Lampert mester, országbíró, csanádi comes emlékezetül adja, hogy azt a pert, amit Lő-
rinc fiai: Ropert ~ [hátlapon: Robert] és Gergely viseltek (akik helyett a váradi egyház meg-
bízólevelével szerviensük, Tamás jelent meg) júl. 9-én (in quind. Nat. Johannis Bapt.) a
váradi káptalan oklevele értelmében törvényesen megidézett Iwanka fia: Miklós és Kis
(Parvus) Kozma ellen, a király parancsából elhalasztja okt. 6-ra (ad oct. Michaelis) végső
válaszadásra. Továbbá Tamás elmondta, hogy Iwanka fia: Istvánnal pereskedni akar, de az
idézőlevélben István nevét nem tüntették fel, ezért őt az országbíró perbe lépés előtt kifi-
zetendő bírságban marasztalja el. István pedig nem a saját nevében, hanem fivére (frater),
Miklós nevében jelent meg. D. in Temusvar, 7. die termini prenotati, a. d. 1318.

E.: D59. Hártya, hátlapon külzet: Prorogatoria pro Gregorio et Roberto contra Nicolaum et
Cosmam Parvum ad octavas beati Michaelis archangeli. Zárópecsétre utaló vágások.

R.: Anjou-oklt. V. 212. szám.
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163. 1318.

A váradi káptalan 1318-ban (a. d. 1318.) kelt privilégiuma szerint Dousa erdélyi vajda,
Zonuk-i comes a maga és fiai: Miklós, Jakab és Raphayn nevében a káptalan előtt megje-
lenve elmondta, hogy Kampnyath nevű Vyuar megyei vásárolt birtokát minden tartozé-
kával és haszonvételével együtt, régi határai szerint, mások jogainak sértetlenül hagyásával
szerviensének, Bok (dict.) László comes-nek és általa örököseinek: Jánosnak és Tamásnak
adományozza szolgálataiért örökös birtoklásra, szavatosság vállalásával.

Tá.: a 274. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 85–86. (Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. V. 352. szám.

164. 1319. márc. 8.

Az erdélyi káptalan előtt megjelent Renold comes, Dénes fia: Tamás mester székelyispán
Aranyas menti székelyek közüli officialis-a, és eltiltotta Moyz fia: Elleus-t attól, hogy a
Kükülő [!] megyei, a Kis (Minor) Kükülő [!] folyó menti Bohna birtokot Erdőd fia: Miklós
mester kecskési várnagynak bármilyen módon elidegenítse az ő és frater-ei sérelmére. D.
f. V. an. Oculi, a. d. 1319.

Má.: Iványi szerint újkori,  régi jelzete: 28-5-1. (Jelenleg nem fellelhető, elpusztult vagy lappang.)
K.: F. VIII/2. 237–238. (Fejérváry Károly gyűjteménye alapján); Székely okl. I. 36–37; ZW I.

338. 
R.: Iványi 11/2. 85; Bánffy I. 46; Anjou-oklt. V. 398. szám; Erdélyi Okm. II. 320. szám.

165. 1319. ápr. 9.

[I.] Károly király 1319. ápr. 9-én (a. ab Incarn. d. 1319., V. Id. Apr.), uralkodásának 19.
évében kelt privilégiuma értelmében a [kassai] polgárok Vyuar és Zemlin megyében a Tycia
és a Sayo folyókig, illetve Bereg megyéig mentesek a bármilyen címen kivetett, a királyi vá-
rakhoz, illetve másokhoz tartozó vámoktól (tributum, telonium).

Tá.: Garai Miklós nádor, 1406. nov. 19. D387. (Eszerint átírta Zsigmond király 1392. márc. 10-
én.)

Megj.: Az oklevél eredetije: AM Košic. Kassa város titkos lt. F1. (DF 269294.), regesztája:
Anjou-oklt. V. 425. szám. (Az oklevélre vonatkozó további levéltári és könyvészeti adatokat l. ott.)

166. [1319.] dec. 12.

Dénes fia: István mester tudatja az erdélyi Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanjával,
hogy a Regun-hoz tartozó birtokokat a frater-eivel egyetértésben felosztotta, és ez ügyben
elküldte hozzájuk Fehér (Albus) Mártont. Aki az osztályt megsérti, először 200 márkát fi-
zessen. Azt kéri, hogy a káptalan az osztályról adjon ki oklevelet részükre. D. IV. f., in vig.
Lucie virg.

Á.: a 168. számú oklevélben.
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K.: Bánffy I. 46. (Á. alapján.) és I. 263. (Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. V. 638. szám; Erdélyi Okmt. II. 340. szám.
Megj.: 1. Az oklevél nem tartalmaz éves dátumot, de feltehetően nem sokkal azt megelőzően

kelt, hogy bemutatták az erdélyi káptalannak.
2. Az oklevél Tá.-ja: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. AL Bánffy család nem-

zetségi levéltára. Oklevelek 77. (DF 260656.)

167. [1319.] dec. 13. Felvinc

Tamás mester, székelyispán tudatja az erdélyi fehérvári egyház káptalanjával, hogy el-
küldte hozzájuk Balázs mester Menteu-i várnagyot, Tylegd-i albíróját, jelen oklevél bemu-
tatóját, akiben megbízik és akinek szavának úgy adjon hitelt a káptalan, mint Tamás
mesterének. D. in Vinch superiori, V. f.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 47. (Á. alapján.) és 263. (Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. V. 640. szám; Erdélyi Okm. II. 341. szám.
Megj.: 1. Az oklevél nem adja meg, hogy mihez viszonyított csütörtökről (V. f.) van szó, de az

átíró oklevél miatt feltehető, hogy a Luca ünnepét megelőzőt értették rajta, ami a vonatkozó évben
dec. 13-ra esett. Az oklevél nem tartalmaz éves dátumot sem, de feltehetően nem sokkal azt meg-
előzően kelt, hogy bemutatták az erdélyi káptalannak.

2. Az oklevél Tá.-ja: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. AL Bánffy család nem-
zetségi levéltára. Oklevelek 77. (DF 260656.)

168. 1319. dec. 14.

Az erdélyi Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanja előtt megjelent Dénes fia: Dezső
nemes ifjú, Balázs mester, Tamás mester székelyispán officialis-a az ura nevében és itt átírt
megbízólevelével (l. előző szám), valamint Fehér (Albus dict.) Márton, István mester
szerviense az ura nevében és itt átírt megbízólevelével (l. 166. szám), és elmondták, hogy
Dénes fiai: Tamás, István és Dezső közös akarattal a Regun-hoz tartozó birtokokban a
következő osztályt tették: Tamásé lett Regun, Berycteluke, Sayo, Monor, Roosk,
Magarzakaal, Zaazgyznoyo, Monorou, a Monorou körüli Vruzfolu, Scenmihalteluke falu
fele; Istváné lett Dedraad, Sceplak, Geledum, Veech, Felydeech, Olydeech, Holtmorus,
Felső (superior) Vruzfolu; Dezsőé lett Batus, Veylla, Zaazzakal, Gyznoy, Vereszeek,
Feelfolu és Luer minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, örök birtoklásra. A
felső részeken lévő nagy erdőket közös használatban hagyták. Ha az osztályt valaki meg-
sérti, 200 márkát fizessen. Jelen oklevél visszavitele esetén a káptalan privilégium kiállítását
ígéri. D. f. VI. p. Lucie, a. d. 1319.

E.: D61. (98-7-1.) Hártya. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat és kerek
pecsét töredékei.

K.: Bánffy I. 47–48. (E. alapján) és 263–264. (Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. V. 641. szám; Erdélyi Okm. II. 342. szám.
Megj.: Az oklevél Tá.-ja: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. AL Bánffy család nemzetségi

levéltára. Oklevelek 77. (DF 260656.)
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169. 1320. okt. 7. Debrecen

Dausa erdélyi vajda, Zonuk-i comes jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy oklevelének
megfelelően azt a pert, amit színe előtt Odun fia Iwanca fia: István ellen az apja: Iwanca
és ue. Iwanca fia: Miklós viselt szept. 29-én (in [fe.] Michaelis), elhalasztja a király elé [1321.]
jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.). D. in Debrucen, f. III. p. quind. Michaelis, a. d. 1320.

E.: D63. Hártya. Jobb oldalán vízfoltos, nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Domino regi pro
comite Iwanka filio Odun et Nicolao filio eiusdem contra Stephanum filium eiusdem Iwance ad
octavas Epiphaniarum domini) és kerek zárópecsét körvonala.

R.: Anjou-oklt. V. 906. szám.

170. 1320.

Trenchin-i Máté tudtul adja, hogy soltészának (iudex), Sidelman-nak és örököseinek
adja a Hosszúmező (vulgaliter [!] Longus Campus) nevű erdőben a következőket: a ius
ehutomanie-t azon a jogon élvezzék, amellyel Zsolna várost (civitas Siliniensis) alapították,
az erdőben a vízen lefelé és felfelé szabadon halászhatnak. Négy műhelyt (taberna) tarthat
fenn a soltészságban (in iudicatu), 4 mesteremberrel: pékkel, mészárossal, kováccsal és
vargával, akik dec. 25-én (Nat. d.) 2 csirkét adjanak, vasárnaponként pedig a saját műhe-
lyükben 2 dénárt. A soltész Hosszúmező faluból Teschen városba (civitas Thesiniensis)
szabad utat (libera semita) élvezzen. A soltész és örökösei minden ügyben, a gyilkossági-
akban (omnes causas sangvinis) és a kisebbekben is ítélkezhetnek, három dénárból kettő
Mátéé, egy pedig a soltészé. Máté a nyájaknak szabad utat ad, és a soltész szükség szerint
malmokat építhet, akár egy helyen, akár szétszórtan. Bármely állapotú embernek, aki oda
érkezik, Máté telkeket ad, a határ Laczkonicz falu mellett a hegyen legyen, hogy a soltész
és örökösei a falvakat minél jobban tudják telepíteni. Máté a soltésznak adja a hegyet, erdőt,
vizet és rétet. Minden szolgálat alól felmenti őt. Továbbá elrendeli, hogy a soltészságról
szabad rendelkezése legyen. Máté az oklevelet saját pecsétjével erősíti meg. D. a. d. 1321.

Á.: az 550. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. V. 989. szám. (Az oklevélre vonatkozó további levéltári és kiadási adatokat l. ott.)

171. 13[2]1. jan. 20. Temesvár

[I.] Károly király (H) az előtte megjelent Kozma fia Iwanka fia: Jánost szolgálataiért és
hűségéért abban a kegyben részesíti, hogy az elődei vagy általa neki adományozott birto-
kairól, különösen a Kyngus nevű birtokáról szóló okleveleit bemutatásuk esetén privilégi-
umában átírja. D. in Temeswar, quind. Epiph. d., a. eiusdem 13[2]1.

E.: D33. Hártya, rányomott pecsétre utaló vágások.
Megj.: Az oklevél datálásából feltehetően kimaradt a vigesimo szó, ezért nem 1301-ben, hanem

1321-ben kelt, amit valószínűsít, hogy 1321 januárjában I. Károly Temesváron volt, l. Spekner E.,
Itinerárium 150.
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172. 1321. febr. 22. Győr

Miklós győri püspök tudtul adja, hogy Szt. Mária Magdolna iránt különös tisztelettel
viseltetve a Torna-i Szt. Mária Magdolna-egyházba tartózkodás céljából jövő remete test-
véreknek adott a privilégiumával két ökröt, két lovat, 10 juhot, 5 disznót, 4 szőlőt
[Kysienew falu hegyén], egy malmot a Torna folyón, 1 ekényi szántóföldet [Kysienew és
Nogienew püspöki falvak között], 15 kaszaaljnyi kaszálót, 15 hold, szőlő telepítésére al-
kalmas földet a monostorral szemben, a falu és a malom között ligetet és halászóhelyet,
örökös birtoklásra. D. Jaurinii, in domin. Exurge, a. d. 1321. Arenga.

Á.: 1. a 478. számú oklevélben.
2. Zalai konvent, 1412. máj. 31. D10073. (53-1-1.)  (Á. 1.-től való eltérései [  ]-ben.)

R.: Anjou-oklt. VI. 43. szám.

173. 13[21.] júl. 14. Felpályi

János mester, bihari vicecomes és a négy szolgabíró előtt Odon fia: Iuanka comes til-
takozott, hogy Kaga [kihúzva: ...nenke] nevű faluját Péter, az Egied-i egyház apátja hatal-
maskodva elpusztította, és ezért azt kérte, hogy a megye hatósága küldje ki emberét. Gábor
fia: László megyei ember azt jelentette, hogy a nemesektől, közrendűektől, papoktól, egy-
háziaktól és minden rendű és rangú embertől megtudta, hogy Péter apát tényleg elpusztí-
totta Kaga falut. D. in Felpali, f. III. p. Margarete, a. d. 13[21.]

E.: D64. (72-1-10.) Hártya. A dátum két utolsó számjegye mára már nem olvasható, K. alapján
pótolva. Hátlapon külzet: Protestatoria pro comite Iuanka filio Odo[n] contra Petrum abbatem
[ecclesie de E]gied super destructione [possessionis sue] Kagya. Későbbi kézzel írott latin nyelvű
dátumfeljegyzés.

K.: AO I. 623. 
R.: Anjou-oklt. VI. 202. szám.

174. 1321. szept. 22. Felpályi

Fülöp mester, Byhor-i vicecomes és a négy szolgabíró előtt Kis (Parvus) Kozma comes
jobbágya: [Vr]rus Endre tiltakozott, hogy Máté, a [hátlap: váradi] püspök officialis-a [ura]
egyik falvához ment, és ott a Morthaleus nevű jobbágyot Kozma tudta és engedélye nélkül
frater-éhez, Odun fia: Iwanka-hoz küldte idézésre. D. in FelPauli, f. III. p. oct. B. virg., a.
d. 1321.

E.: D65. Hártya, vízfoltos, nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Pro Cozma protestatoria contra
Matheum officialem episcopi Waradiensis) és zárópecsét töredékei.

R.: Anjou-oklt. VI. 230. szám.
Megj.: Mivel az oklevél csak Szűz Mária ünnepéhez datál, ezért lehetséges, hogy nem Kisasz-

szony, hanem Nagyboldogasszony ünnepéhez (aug. 15.) képest kelteztek. Ez esetben az oklevél dá-
tuma 1321. aug. 25.

97



175. [1321.] dec. 13. Debrecen

Dausa vajda, Zonuk-i [comes], [I. Károly] király öt megyébe küldött bírája (per quinque
comitatus iudex per dominum regem deputatus) tudtul adja, hogy azt a pert, amit Moyus
fia: Mihály viselt nov. 30-án (in B. Andree ap.) Odun fia: Iwanka comes ellen bizonyos bir-
tok ügyében, a felek kérésére elhalasztja máj. 1-jére (ad oct. Georgii). A közbeeső időben
Moyus fia: Mihály a vajdai emberrel a [váradi?] káptalan tanúságtevője előtt a birtokot visz-
szaveszi, s ha ezt nem tudja megtenni, akkor a terminuson meg kell adnia a halasztás okát.
D. Debrecen, domin. p. Nicolai.

E.: D2079. Vízfoltos, nehezen olvasható hártya. Hátlapon külzet: Prorogatoria pro comite
[Iwanka] filio Odun ad octavas sancti [Georgii] martiris contra Michaelem filius Moyus. A dátum
éve hiányzik az oklevélből.

Megj.: Dózsa erdélyi vajda 1318 március, valamint 1321 január–május és október–november
folyamán szerepeltette intitulatiójában „az öt vármegyébe rendelt bíró” kitételt vajdai címe mellett:
1318. márc. 22. (DL 50666. és 82816., Anjou-oklt. V. 77. és 78. szám), 1321. jan. 15. (DL 50684.,
Anjou-oklt. VI. 12. szám), jan. 20. (DL 50686., uo. VI. 14. szám), márc. 8. (DL 50688., uo. VI. 53.
szám), márc. 9. (DL 50689. és 56503., uo. VI. 54. szám), márc. 18. (DL 50692., uo. VI. 63. szám),
ápr. 7. (DL 50694., uo. VI. 83. szám), máj. 5. (DL 50696., uo. VI. 115. szám), máj. 6. (DL 50697.,
uo. VI. 118. szám), okt. 5. (DL 50701., uo. VI. 274. szám és DF 285780., uo. VI. 275. szám), nov.
25. (DL 50704., uo. VI. 317. szám). Mindezek alapján valószínű, hogy jelen oklevele is 1321 folya-
mán kelt.

176. 1321. előtt. Adorján

Ismeretlen oklevéladó korábbi oklevelének megfelelően az Úr mennybemenetelének
ünnepén (in Asc. d.) Kozma comes és fia: Iwanka Durug fia: Miklós mestert és Egyed fia:
Iwan mestert, Odun fia: Iwanka mester pedig Bereck comes-t és Keled fia: Pétert tartoznak
Nothk fia: Iwan, az oklevéladó embere jelenlétében kivezetni Harang, Bayon és
Negouenzyl birtokokra, hogy legyenek jelen a felek által a fenti birtokokban teendő osztály
során. A felek el kell fogadják a birtokosztályról ott hozott rendelkezéseiket, majd kötelesek
Pünkösd nyolcadán (in oct. Pent.) megjelenni az oklevéladó előtt. D. in Adryan, in oct.
medii Quadr.

E.: D2078. Hártya. Hátlapon külzet: Per Iwanka filium Odun super divisione possessionum ad
diem festi Ascensionis domini contra Cosmam et Iwanka suum fi[lium].

Megj.: Az oklevélben szereplő személyek életrajzi adatai alapján az oklevél a 14. század elejére,
legkésőbb 1321-re datálható, l. Engel, Genealógia: Gútkeled nem. 4. Egyedmonostori ág. 1. tábla.
Adonyi, Pelbárthidi.

177. 1322. jan. 28.

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) tudtul adja, hogy megfontolva a nemes
és nagyságos ifjú, Babanuk fia István bán: fia János comes neki, a Szent Koronának és az
országnak tett szolgálatait, azok viszonzásául főpapjai és bárói tanácsából Jánosnak és örö-
köseinek adja Zamabur és Selyn nevű birtokokat és várakat, amik János szerint a király
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kezéhez háramlottak, régi határaik szerint, amikkel korábbi birtokosaik is bírták, minden
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt – falvak, telkek, művelt és műveletlen szántóföl-
dek, erdők, ligetek, vizek, rétek, folyók, kaszálók, halászóhelyek, vásár, földön és vízen
szedett vám (tributum in terris et in aquis exigendum) – örök birtoklásra. Kelt János mester,
fehérvári prépost, a királyi aula alkancellárja, Kukulleu-i főesperes keze által, a. d. 1321.,
V. Kal. Febr., uralkodásának 21. évében.

E.: D10031. (68-1-5.) Hártya, függőpecsétre utaló sodrat.
K.: Blagay 91–92; Smič. IX. 49–50.
R.: Anjou-oklt. VI. 431. szám. 
Megj.: Az oklevél átirata: HDA Drasković család levéltára. Archivum maius 12-12. (DF

283670.); másolatai: 1. GYMSML Sopron. Csornai konvent hiteleshelyi levéltára. Copiae litterarum.
81–83. (DF 286775.) 2. A.HAZU D-III-53. (DF 230305.) 3. HDA Drasković család levéltára.
Archivum maius 12-12. (DF 283670.)

178. 1322. márc. 30. Debrecen

Dousa nádor, Zothmar-i és Zaboch-i comes előtt megjelentek egyrészről Bochou fiai:
László és István mesterek, másrészről Ivanca fia: Miklós, és egymás közötti ügyeikben a
következőképpen egyeztek meg: Miklós máj. 8-án (in quind. Georgii) a nádor előtt Deb-
recenben két márkát fizet Bochou fiainak és minden egymás közötti ügyüket befejezik.
Miklós kötelezi magát, hogy azokban a perekben, amiket atyja: Ivanka, illetve frater-ei in-
dítottak, Bochou fiait szavatolja. D. in Debrecen, 7. die oct. medii Quadr., a. d. 1322.

E.: D66. Hártya, hátlapon külzet: Pro Nicolao filio Ivanka contra Ladislaum et Stephanum filios
Bochou super solutione duarum marcarum ad quindenas beati Georgii martiris.

R.: Anjou-oklt. VI. 504. szám.

179. 1322. ápr. 8.

Az erdélyi káptalan 1322. ápr. 8-án (in die Cene d., a. eiusdem 1322.) kiadott privilegiális
oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Regun-i Dénes fia: Tamás mester a maga és
fiai: Mihály, Tamás és István nevében, másrészről szerviense, Tyuan fia: Balázs mester a
maga és frater-e: János nevében, és Tamás mester megvallotta, hogy a Clus megyei
Zenthmihaltelke nevű birtokát, ami a fivéreivel (frater): István és Desew mesterekkel tör-
tént birtokosztályuk során jutott neki (miként ez a káptalan nyílt oklevelében szerepel), és
aminek egyik felét ő és fivérei korábban már Balázs mesternek és frater-einek adták szol-
gálataikért (miként ez a káptalan privilegiális oklevelében szerepel), minden tartozékával
régi határai alatt Balázsnak és Jánosnak adta vérük hullásával teljesített hű szolgálataikért
és 100 márka finom ezüstért, örök birtoklásra, kötelezve magát és örököseit, hogy Balázst,
Jánost és örököseiket Zenthmihaltelke föld ügyében szavatolják.

Tá.: az 507. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 269–270. (Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. VI. 520. szám; Erdélyi Okm. II. 427. szám.
Megj.: A forrás eredetileg a 453. számú oklevélben volt átírva.
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180. 1322. máj. 28.

A váradi káptalan 1322. máj. 28-án (f. VI. an. Penth., a. d. 1322.) kelt oklevele szerint
színük előtt Sebestyén fia: Lorand a maga és fiai: Imre, Tamás és György nevében eltiltotta
nemzetségtársaikat, Lochonch-i (dict.) Dénes fiait: Tamást és Istvánt Thomaymonostra,
Abad (ahol Szt. István király-egyház van), Surk és Zenthmarton birtokok adományozásától,
zálogba tételétől és elcserélésétől, mivel azok osztatlan birtokok, Maius fia János fiait és
mindenki mást pedig azok elfoglalásától.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 516–517. (Tá.-ban.)
R.: Iványi 11/2. 89; Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 49; Anjou-oklt. VI. 595. szám.
Megj.: Az oklevél másik, megegyező Tá.-ja: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Múz.

Ta.) Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

181. 1322. jún. 11. Debrecen

Dausa nádor, Zathmar-i és Zobouch-i comes emlékezetül adja, hogy a váradi egyház
oklevelével Lukács fia: Lászlót törvényesen megidézték Kozma fia Ivanca fia: János elle-
nében a jelenléte elé jún. 4-re (f. VI. p. Penth.), de amikor a felek megjelentek színe előtt
a terminuson, ő a pert a serege hadoszlásának 15. napjára (ad quind. residentiarum
exercitus nostri) halasztotta el színe elé Debrecenbe végső válaszadásra, a korábbi állapot
fenntartása mellett. D. in Debrecen, 8. die termini supradict., a. d. 1322.

E.: D67. Hártya, hátlapon külzet (Pro Johanne filio Ivance filii Cosme contra Ladislaum filium
Lucachi ad quindenas residentiarum exercitus nostri prorogatoria), valamint zárópecsétre utaló hár-
tyacsík.

R.: Anjou-oklt. VI. 626. szám.

182. 1322. jún. 18.

A Saagh-i konvent 1322. jún. 18-án (f. VI. an. Ioannis Bapt., a. d. 1322.) kelt oklevelében
átírja 1305. szept. 1-jén kelt saját oklevelét (l. 122. szám). 

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. D9590. (8-1-3.) (5. fotó.) 18. századi másolatban.
R.: Anjou-oklt. VI. 637. szám.
Megj.: Lackfi István nádor oklevelének eredeti példányai: 1. DL 8005. (NRA 476-5.) Eltérő

névalakja: Sagh. 2. DL 69263. (Kubinyi cs. lt. 80.) 

183. 1323. ápr. 23.

Jakab prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt Odun fia:
Iohanca comes a maga és fiai: Tamás, Leukus és Jakab nevében a következő bevallást tette:
abban a perben, amit a király vagy az országbíró előtt Drug fia Péter fiai: Ioachyn és Péter,
valamint Mykou fia: Leukus és annak jobbágya: Ceberyan ellen ápr. 24-én (in fe. Georgii)
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fog viselni, a fiait: Miklós mestert és Leukus-t állítja képviselőiül, érvényesnek fogadva el
mindent, amit ők tenni fognak. D. sab. an. fe. prenotatum, a. d. 1323.

E.: D71. (DF 292629.) Hártya, hátlapon külzet (Procuratorium pro comite Iohanca filio Odun
contra magistros Ivanchynum et Petrum filios Petri filii Drug, item contra Leukus filium Mykou ac
Cyberrianum iobagionem eiusdem ad festum sancti Georgii) és kerek zárópecsét töredékei.

R.: Anjou-oklt. VII. 132. szám.

184. 1323. máj. 1. Hévíz

Lampert országbíró, Chenad-i comes azt a pert, amit Odun fia: Iwanka, valamint fiai:
Miklós, Tamás, Leukus és Jakab (akik közül Miklós jelent meg a maga, valamint atyja és fi-
vérei képviseletében a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent megbízólevelével)
viseltek ápr. 24-én a váradi káptalan oklevele értelmében törvényesen megidézett Péter
fiai: Iouachyn és Péter, valamint Myko fia: Leukus és az általa előállítandó jobbágya:
Cybri[an] ellenében (akik helyett János, Miklós és Kelemen [?] jelent meg és a terminust
elfogadták), perelsőbbség (prioritas termini) miatt elhalasztja jún. 5-re (ad 22. diem Penth.)
végső válaszadásra. D. in Calidis Aquis, 8. die termini prenotati, a. d. 1322.

E.: D73. (DF 292631.) Hártya, hátlapon külzet (Pro Iwanka filio Odun et filiis suis contra Iwachinum,
Petrum et Leukus ac Cybrian ad vigesimum secundum diem festivitatis Penthecostes memorialis) és zárópecsétre
utaló vágások.

R.: Anjou-oklt. VII. 155. szám.

185. 1323. máj. 8. Visegrád

[I.] Károly [király (H)] tudatja Lampert mester országbíróval, csanádi és nyitrai comes-
sel: fogadalmat tett, hogy ha elsőszülött fiát [Károly] az Úr felgyógyítja, számára és az or-
szágnak megőrzi, akkor minden hozzá hű nemesnek visszaadja birtokait, bárkinél is
legyenek azok. Ezért meghagyja Lampert mesternek, hogy T[amás] fia: Tamás és Kornél
fiai: Konrád és Wernel Barnoch nevű, a Wagh mellett fekvő Nyitra megyei birtokát, amit
ezidáig Felicián tartott, adja nekik vissza, senki ellentmondásával nem törődve. D. in
Vyssegrad, in quind. Georgii, a. d. 1323.

Á.: a 188. számú oklevélben. 
R.: Anjou-oklt.VII. 175. szám.

186. 1323. máj. 22. Buda

[I.] Károly király (V) tudatja az egri káptalannal, hogy Károly fiai: Kopuch, Benedek és
László Lothard hűtlen fiainak: Pálnak, Jakabnak és Jánosnak a király adományozási jogához
tartozó Zabouch megyei, Bach és Kenez birtokok között a Thycia mellett fekvő Apathy
nevű földjét vagy birtokát maguknak adományul kérték. Az uralkodó utasítja a káptalant,
hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében Ibrun-i Wyd fia: János királyi ember az
összehívott szomszédok és határosok jelenlétében Apathy földet régi határai mentén be-
járva iktatja Károly fiainak minden tartozékával és haszonvételével együtt örök birtoklásra,
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az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a király jelenléte elé, és minderről a káptalan
tegyen jelentést. D. Bude, in oct. Pent., a. d. 1323.

Á.: a köv. számú oklevélben. 

187. [1323.] jún. 18.

Az egri káptalan jelenti [I.] Károly királynak, hogy 1323. máj. 22-én kelt, itt átírt okle-
velének (l. előző szám) megfelelően Wyd fia: János királyi emberrel kiküldték Pethun-i István
papot, Borsua-i alesperest, akik a káptalanba visszatérve azt jelentették, hogy máj. 27-én
(f. VI. p. oct. Pent.) kiszálltak Apathy birtokra, azt az összehívott szomszédok és határosok
– Keled fia István fiai: György, Domonkos, János, László és Keled, Sándor bán fia Sándor
fiai: Miklós és László, mostohaapjuk (vitricus): Ders comes, Kerechen-i Péter fia Miklós
– jelenlétében bejárták, és minden tartozékával és haszonvételével együtt iktatták Károly
fiainak örök birtoklásra. A szomszédok és határosok nem mondtak ellent az iktatásnak.
Az Apathy birtokot Keled fia István fiainak Kenes nevű birtokától elválasztó határok a
királyi ember és a káptalani tanúságtevő jelentése alapján: Luska nevű síkságon a Thycia
révében (portus) földjel, az Apathy földhöz tartozó Zerpene folyó végénél határként meg-
jelölt tölgyfa, Keuespothok folyó, a Lwue-ről Kenes faluba vezető út mellett két földjel,
három fő (capitalis) földjel a Salomon-ről jövő út mellett. Az Apathy birtokot Sándor fiai
és Ders comes Bach birtokától elválasztó határok a fivérét is képviselő Sándor fia: Miklós
és Ders comes elmondása szerint: három nyárfa a Zyznow tó végénél, határjelként meg-
jelölt nagy tölgyfa, síkság, határjelként megjelölt három tölgyfa, a Salomon-ról jövő nagy
út, ligeth. D. in oct. Barnabe, a. supradict. [1323.]

Á.: Zsigmond király, 1417. júl. 7. D437. (97-22-1.)

188. [1323.] júl. 13.

A nyitrai káptalan előtt megjelent Lampert mester, [I.] Károly király (H) országbírója,
csanádi és nyitrai comes, bemutatta a király 1323. máj. 8-án kelt oklevelét (l. 185. szám), és
kérte, hogy a káptalan az abban foglaltak elvégzéséhez küldje ki tanúságtevőjét. A káptalan
tanúságtevőül Miklós mester őrkanonokot küldte ki, aki a káptalanba visszatérve azt je-
lentette, hogy Lampert mester jún. 29-én (in fe. Petri et Pauli) személyesen kiszállt Barnoth
birtokra, az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében azt Tamás fia: Tamásnak
és Kornél fiainak: Konrádnak és Wernel-nek visszaadta örök birtoklásra, ellentmondás
nélkül. D. in quind. Petri et Pauli, a. d. supradict. [1323.]

E.: D68. (25-1-6.) (DF 292626.) Szakadt, vízfoltos hártya. Hátlapon kerek pecsét nyoma, későbbi
kézzel írott latin nyelvű tartalmi kivonat, régi jelzete áthúzva (26-2-2.), későbbi kézzel írott magyar
feljegyzés (Banoczra alias Banra valo levil Karol kiralj).

R.: Anjou-oklt.VII. 360. szám.
Megj.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 2. Nr. 2. alatt is meg-

találjuk kivonatát. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)
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189. 1323. aug. 6. Visegrád

[I.] Károly király (H) felkéri a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek
jelenlétében Gábor fia: László vagy fivére (frater): Elleus királyi ember Marya-i Lukács fia:
Lászlót megidézi Iohanka fia: János ellenében a királyi jelenlét elé, és minderről a káptalan
a királynak tegyen jelentést. D. in Wysegrad, sab. an. Laurentii, a. d. 1323.

Á.: a 192. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. VII. 399. szám. (aug. 4-i dátummal)

190. 1323. aug. 10. Hévíz

Lampert mester, országbíró, csanádi comes tudtul adja, hogy korábbi oklevelének meg-
felelően Péter fia: Iwachyn mester hatalmaskodás miatt tartozott megjelenni előtte Odwn
fia: Iwanka comes és a fiai: Miklós, Jakab, Leukus és Tamás ellenében végső válaszadásra
aug. 1-jén (in oct. Jacobi). A terminuson a felek megjelentek az országbíró előtt és enge-
délyével fogott bírók segítségével a következőkben egyeztek meg: mivel a fogott bírók
előtt Iwanka comes és fiai kijelentették, hogy Iwachyn a házukra tört, ott Iwanka-t és fiát
elfogta és megsebesítette, és nekik hétszáz márka kárt okozott, ezért ha Iwachin mester a
következő szavakkal (per hec verba): quod ipsum comitem Iwankam et filium eius super
domum suam veniendo non captivaverit, nec vulneraverit nec septingentarum marcarum
dampna eisdem irrogaverit, esküt tesz a váradi káptalan előtt ötvenedmagával szept. 15-
én (in oct. Nat. virg. glor.), akkor mindezek ügyében felmentik. Ha az esküt nem teszi le,
akkor a káptalan által kijelölt terminuson Iwanka comes és fiai részére tartozik 200 márkát
fizetni. D. in Calidis Aquis, 10. die termini prenotati, a. d. 1323.

E.: D76. (DF 292634.) Hártya. Hátlapon külzet (Pro magistro Iwachyno contra comitem
Iwankam et filios suos super depositione iuramenti quinquagesimo se nobilibus coram capitulo
Waradiensi ad octavas Nativitatis Virginis gloriose memorialis), zárópecsétre utaló hártyacsík és vá-
gások.

K.: Békés II. 1; Iványi B., LK 3 (1925) 229–230. (Mind Tá. alapján, Tá.-ban.)
R.: Anjou-oklt. VII. 404. szám.
Megj.: Az oklevél Tá.-ja: váradi káptalan, 1323. szept. 15. Tiszántúli Református Egyházkerület

Könyvtára. Oklevelek 6. (DF 275797.)

191. 1323. aug. 10. Hévíz

Lampert mester, országbíró, csanádi comes tudtul adja, hogy korábbi oklevelének meg-
felelően Péter fia: Péter mester tartozott megjelenni előtte aug. 1-jén (in oct. Jacobi) végső
válaszadásra Odon fia: Iwanka és fiai: Miklós, Jakab, Leukus és Tamás ellenében. A termi-
nuson a felek az országbíró előtt megjelenve és engedélyével fogott bírók segítségével a
következő megegyezésre jutottak: mivel Iwanka comes és fiai a fogott bírók jelenlétében
azt mondták, hogy Péter a házukra tört, Iwanka-t és egyik fiát elfogta, megsebesítette, és
700 márka kárt okozott nekik, ezért ha Péter mester ezekkel a szavakkal (per hec verba):
quod ipsum comitem Iwankam et filium eius super domum suam veniendo non
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captivaverit, nec vulneraverit nec septingentarum marcarum dampna eisdem irrogaverit,
esküt tesz a váradi káptalan előtt ötvenedmagával szept. 29-én (22. die Nat. virg.), akkor
mindezek ügyében felmentik. Ha az esküt nem teszi le, akkor a káptalan által neki kijelölt
terminuson Iwanka comes-nek és fiainak 200 márkát tartozik fizetni. D. in Calidis Aquis,
10. die termini prenotati, a. d. 1323.

E.: D78. (DF 292636.) Hártya. Hátlapon külzet: Pro magistro Petro contra comitem Iwankam
filium Odwn et filios suos ad vicesimum secundum diem octavarum Nativitatis Virginis gloriose
super iuramentali depositione quinquagesimo se nobilibus ad capitulum Waradiense memorialis.

R.: Anjou-oklt. VII. 405. szám.

192. [1323.] szept. 1.

A váradi káptalan jelenti [I.] Károly királynak, hogy itt átírt, 1323. aug. 6-án kelt okle-
velének (l. 189. szám) megfelelően Gábor fia: Ehelleus király emberrel kiküldték tanúság-
tevőül karbeli klerikusukat, Domonkost, akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették,
hogy szept. 1-jén (in fe. Egidii) Omarya birtokon Lukács fia: Lászlót megidézték Kozma
fia Iowanca fia: János ellenében a királyi jelenlét elé szept. 15-re (oct. fe. Nat. B. virg.). D.
in fe. Egidii supradict., a. d. prenotato. [1323.]

E.: D74. (DF 292632.) Hártya, hátlapon külzet (Excellentissimo domino suo Karolo dei gratia
illustri regi Hungarie citatoria pro Johanne filio Iowance contra Ladizlaum filium Luce ad octavas
Nativitatis beate Virginis) és mandorla alakú pecsét nyoma.

R.: Anjou-oklt. VII. 441. szám.

193. 1323. okt. 8.

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) előtt
Babanyk comes fia: János, egész Sclauonia volt bánja bemutatta a király régi pecsétje alatt,
1317. dec. 20-án kelt privilégiumát (l. 160. szám) bizonyos birtokok és várak adományozá-
sáról, és azt kérte, hogy az uralkodó a bemutatott oklevelet új pecsétjével ellátott okleve-
lében írja át és erősítse meg. Az uralkodó János bán kérésének eleget téve a bemutatott
oklevelet megerősíti és minderről új, autentikus kettőspecsétjével ellátott oklevelet ad ki.
Kelt András mester, pécsi olvasókanonok, a királyi aula alkancellárja keze által, a. d. 1323.,
VIII. Id. Oct., uralkodásának 23. évében, amikor Bolezlaus esztergomi érsek, László testvér
kalocsai érsek, a királyi aula kancellárja, János nyitrai, Benedek csanádi, Miklós győri,
György szerémi, László pécsi, Iwanka váradi, Péter testvér boszniai, András erdélyi, Henrik
veszprémi, Csanád egri püspök, Fülöp nádor, szepesi és Wywar-i comes, Demeter királyi
tárnokmester, bácsi és trencséni comes, Lampert mester országbíró, csanádi és nyitrai
comes, Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i comes, Miklós egész Sclauonia bánja, soproni és
Kamarun-i comes, Pál Machou-i bán, szerémi, Wolko-i és Bodrug-i comes, Dénes királyi
asztalnokmester, Balázs királyi lovászmester, Miklós pozsonyi comes. Arenga.

E.: D11032. (63-1-4.) Hártya, hiányzó K iniciálé. Függőpecsétre utaló sodrat. Hátlapon más kö-
zépkori kezekkel (Super castro Borschanuch, Polosnicha et Megurechie cum castro Monoschau;
Dominorum Chwpor de Monozlo), valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.
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194. 1323. okt. 9.

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) előtt
Ner[ad] fia: Mihály Posoga-i nemes bemutatta korábbi pecsétjével megerősített, 1317. dec.
10-én kelt nyílt oklevelét Dyanfeudy föld adományozásáról (l. 159. szám), ami tartalmazta
azt a záradékot, hogy az oklevél visszavitele esetén privilegiális formában fogják kiállítani,
és azt kérte, hogy az uralkodó az oklevelet érvényesnek elismerve foglalja privilégiumába.
A király a kérésnek eleget téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírva privilegiális for-
mában kiadott oklevelébe foglalja, ahogyan az a formulában áll, és a birtokot Mihály és
örökösei tulajdonában megerősíti. Minderről az uralkodó új, autentikus kettőspecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Endre mester, pécsi olvasókanonok, a királyi aula alkancellárja
keze által, a. d. 1323., VII. Id. Oct., uralkodásának 23. évében, amikor B[olezlaus] eszter-
gomi érsek, László testvér kalocsai érsek, a királyi aula kancellárja, János nyitrai, Benedek
csanádi, Miklós győri, György szerémi, László pécsi, Iwanka váradi, András erdélyi, Csanád
egri, Henrik veszprémi püspök, Fülöp nádor, szepesi és Vywar-i comes, Demeter királyi
tárnokmester, bácsi és trencséni comes, Lampert mester országbíró, csanádi és nyitrai
comes, Tamás erdélyi vajda, Z[onuk]-i comes, Miklós egész Sclauonia bánja, soproni és
Kamarun-i comes, Pál Machow-i bán, szerémi, Wolkow-i és Budrug-i comes, Dénes mester
királyi asztalnokmester, Balázs királyi lovászmester, Miklós pozsonyi comes. Arenga.

E.: D11033. (61-2-2.) Hártya, K iniciálé. Középen az első 6 sort érintő, 1-2 betű hiányt okozó
szakadás. Hátlapon más középkori kézzel írott tárgymegjelölés (Metales possessionis Dyanfelde)
és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló. Vászonzsákba varrt függőpecsét.

R.: Iványi 11/2. 92.

195. 1323. okt. 26. Micske

Fülöp nádor, a kunok bírája, Scepus-i és Wyuar-i comes tudtul adja, hogy a Bihar me-
gyében tartott közgyűlésén (congregatio nostra generalis) bírói színe előtt megjelent Odun
fia: Ivanka és vállalta, hogy Péter mester szerviense, Ivanka ellenében a fiaival: Tamással,
Leukus-sel és Jakabbal együtt a váradi káptalan előtt nov. 8-án (in oct. OO. SS.) esküt tesz,
hogy Ivancha 5 márka értékű lovát nem vette el hatalmaskodva, és az eskü nyolcadik napján
bemutatja a váradi káptalan oklevelét annak lefolyásáról. D. in villa Myxe, in fe. Demetrii,
a. d. 1323.

E.: D72. (DF 292630.) Hártya, hátlapon külzet (Pro comite Ivanka contra Ivankam servientem
magistri Petri super depositione iuramenti ad octavas Omnium Sanctorum ad capitulum
Waradiense) és zárópecsétre utaló vágások.

R.: Anjou-oklt. VII. 526. szám.

196. 1323. okt. 26. Micske

Fülöp nádor, a kunok bírája, Scepus-i és Wyuar-i comes Bihar megyében tartott köz-
gyűlésén (congregatio nostra generalis) a bírói színe előtt megjelent Odon fia: Iwanka
comes vállalta, hogy Dorman (dict.) Pál ellenében a váradi káptalan előtt nov. 15-én (in
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quind. OO. SS.) egyedül leteszi az esküt, hogy Pál disznóit nem vette el és nem is ölte le
őket. Az eskütétel nyolcadik napján a felek tartoznak a nádornak bemutatni a váradi káp-
talan oklevelét annak lefolyásáról. D. in villa Myxe, in fe. Demetrii, a. d. 1323.

E.: D77. (DF 292635.) Hártya, hátlapon külzet (Pro Iwanka filio Odon contra Paulum dictum
Dorman ad quindenas Omnium Sanctorum super facto iuramenti ad capitulum ecclesie
Waradiensis) és kerek zárópecsét nyoma.

R.: Anjou-oklt. VII. 527. szám.

197. [1]323. nov. 9.

A váradi káptalan tudtul adja, hogy Fülöp nádor, a kunok bírája, Scepus-i és [abaújvári]
comes oklevele értelmében színük előtt Odun fia: Iohanka és fiai: Tamás, Leukus és Jakab
nov. 8-án (in oct. OO. SS.) esküt kellett tegyenek Iohanca-val, Péter mester szerviensével
szemben, hogy Iohanca 5 márka értékű lovát hatalmaskodva nem vették el. A terminuson
Iohanca és fiai letették az esküt. D. in crastino termini prenotati, [a. d. 1]323.

E.: D69. (DF 292627.) Hártya. Bal oldali hajtásvonalnál vízfoltos, nem olvasható. Hátlapon kül-
zet (Pro comite Iwanka filio Odun super depositione sacramento contra Iowankam servientem
magistri Petri expeditorie) és mandorla alakú zárópecsét töredékei.

R.: Anjou-oklt. VII. 568. szám.

198. 1323. nov. 29.

A váradi káptalan előtt Priuarthyda-i István fia: Pál az ura, Kozma fia Iohanca fia: János
nevében tiltakozott, hogy urának jobbágya, a Cosmahaza falubeli Orrus (dict.) István az
ugyanonnan való Chubud-ot véletlenül megölte, akinek frater-e: Dyen a gyilkos gyermek-
korú fiát emiatt elfogatta és Mihály nevű frater-ével nyolc hónapig fogva tartotta. Akkor
ura: János (Dyen, valamint Péter testvér Egged-i apát, Hudus-i Jakab fia: Cykou nemes
ifjú, továbbá a Cosmahaza-i falunagy és népek jelenlétében) Dyen ellentmondása nélkül a
gyermeket a fogságból kiengedte. D. in vig. Andree, a. d. 1323.

E.: D75. (DF 292633.) Hártya, hátlapon külzet (Protestatio pro Johanne filio Iohance filii Cosme
contra Dyen et Mychaelem super remissione filii Stephani dicti Orrus) és mandorla alakú zárópecsét
nyoma.

R.: Anjou-oklt. VII. 615. szám.

199. 1323.

Önmegnevezés nélküli, a zalai konvent pecsétje alatt kiadott 1323. évi privilegiális ok-
levél Apaty birtok bejárásáról, ami átírta [I.] Károly király (H) parancslevelét Apaty birtok
határjeleinek emeléséről.

Tá.: az 594. számú oklevélben. 
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200. 1324. febr. 24. Hévíz

Lampert mester, országbíró, csanádi comes tudtul adja, hogy színe előtt korábbi okle-
velének megfelelően febr. 16-án (in quind. Purif. virg. glor.) Iwanka comes fia: István Zolga
(dict.) Pállal, Iwanka fia: Miklós szerviensével (akit neki kellett előállítania) elmondta, hogy
Pál az ő szerviense volt és adott neki négy márkát, azonban Pál annak leszolgálása nélkül
elment tőle [1323.] ápr. 23-ra virradóra (lucess[cente] ad vig. Georgii). Pál személyesen
megjelenve nem tagadta, hogy István szerviense volt, de azt mondta, hogy István nem
adott neki négy márkát. Az országbíró úgy határozott, hogy István ápr. 23-án (II. f. p. oct.
Passce) a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt másodmagával, nemes es-
kütársával tartozik esküt tenni, a következő szavakkal (per hec verba): ipsi Paulo quatuor
marcas dederit et sine reservitio ipsarum quattuor marcarum lucesscente ad vigiliam beati
Georgii martiris recesserit ab eodem. A felek a konvent eskütételről kiállított oklevelét máj.
1-jén (oct. Georgii) tartoznak elvinni az országbírónak. D. in Calidis Aquis, 9. die termini
prenotati, a. d. 1324.

E.: D80. Hártya. Néhol foltos és kisebb szakadások láthatóak rajta. Hátlapon külzet (Pro
Stephano filio Iwanka contra Paulum dict[um] Zolga servientem Nicolai f[ilii Iw]anka ad secundam
feriam proximam post octavas Passce super depositione iuramenti [ad] conventum Sancti Stephani
prothomartiris) és háromszögletű zárópecsét nyoma és szalagja.

R.: Anjou-oklt. VIII. 80. szám.

201. 1324. ápr. 24.

Jakab prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent tudtul adja, hogy
Lampert mester országbíró, csanádi comes oklevelének megfelelően Iwanca fia: István
ápr. 23-án (f. II. p. oct. Passce) Zolga (dict.) Pállal, ue. Iwanka fia: Miklós szerviensével
szemben másodmagával, nemes eskütársával a prépost és a konvent előtt esküt kellett te-
gyen ezekkel a szavakkal (per hec verba): ipsi Paulo quatuor marcas dederit et sine reservitio
ipsarum quattuor marcarum lucesscente ad vigiliam beati Georgii martiris recesserit ab
eodem. A terminuson István az esküt a fentiek szerint letette. D. in crastino termini
prenotati, a. d. 1324.

E.: D79. Hártya. Hátlapon külzet (Super depositione iuramenti metsecundo per Stephanum
filium Iwanka contra Paulum dictum Zolga super quatuor marcis) és kerek zárópecsét nyoma.

R.: Anjou-oklt. VIII. 191. szám.

202. 1324. máj. 8. Vizsoly

Miklós comes, Fülöp nádor helyettese tudtul adja, hogy korábbi oklevelének megfele-
lően Ioanca fiai: Tamás és István Dausa volt nádor fia: Jakab mesterrel szemben máj. 1-
jén (in oct. Georgii) 28 nemes eskütársukkal a váradelőhegyi Szt. István első
vértanú-konvent előtt esküt kellett tegyenek, hogy nyolc évvel ezelőtt a Húshagyó kedd
előtti csütörtökön (f. V. an. Carnisprivium, cuius octavo preterisset revolutio annualis) aty-
juk ellenségét, Kopoz nádort nem hurcolták el Debrecen faluba, várát és otthonát nem
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égették fel és 1000 márka értékű, ott talált javait nem vitték el. A terminuson Ioanca fiai
és eskütársaik letették az esküt a konvent előtt, ahogyan a konvent máj. 8-án (8. die ipsius
iuramenti) bemutatott okleveléből Miklós comes ezt megtudta. D. in Wysl, eodem 8. die,
a. d. 1324.

E.: D81. Hártya. Hátlapon külzet (Pro Thoma et Stephano filiis I[oance] contra magistrum
Jacobum super depositione expeditorie) és zárópecsétet rögzítő szalag.

R.: Anjou-oklt. VIII. 229. szám. (máj. 7-i dátummal)

203. 1324. okt. 4.

Fülöp nádor 1324. okt. 4-én (f. V. p. Mychaelis) kelt privilégiuma szerint Iuachin mes-
ternek az általa törvényesen megidézett Iuanka és fiai: Miklós, Tamás, Leucus és Jakch
ellen viselt perében a tárgyalás után a felek fogott bírók ítéletének vetették alá magukat, és
kijelentették, hogy a döntést meg nem tartó fél 50 márka, perbe lépés előtt kifizetendő
büntetésben marasztaltasson el. Iuacin mester kész volt elfogadni a fogott bírók ítéletét,
de Iuanka comes és fiai a döntéstől elállva nem akarták azt elfogadni és az 50 márkát sem
akarták megfizetni. Fülöp nádor kötelezte őket az összeg Iuachyn részére történő megfi-
zetésére, de nekik nem volt lehetőségük erre, ezért Razin nevű birtokukat minden haszon-
vételével együtt átadták Iuachyn mesternek. A fogott bírók által Vörös (Rufus) András
nádori ember és az egri káptalan tanúságtevője jelenlétében 50 márkára becsült birtokot
Iuanka comes és fiai nem engedték Iuachyn-nak iktatni, ettől a nádori embert és a káptalan
tanúságtevőjét eltiltották. A nádor oklevele értelmében Razin birtokot minden tartozékával
és haszonvételével és az Iuanka comes-t és fiait sújtó királyi bírsággal együtt Iuachyn mes-
ternek és örököseinek ítélte örök birtoklásra.

Tá.: a 225. számú oklevélben. 

204. 1324. okt. 13.

A váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent és prépostja 1324. okt. 13-án (in quind.
Mychaelis, a. d. 1324.) kelt oklevele szerint István mester a színük előtt atyját: [Iua]nka
comes-t és a fivéreit (frater): Miklóst, Tamás, Leucus-t és Jakabot eltiltotta Razin birtok
eladásától, zálogba tételétől és ....., Iuachin mestert pedig annak megvásárlásáról, elfogla-
lásától és bármilyen módon való birtokba vételétől, mivel Razin birtokot a tudta és bele-
egyezése nélkül csalárdul, ellenséges sugallatra eladták Iuachyn mesternek, és ő kész pert
kezdeni a saját részéért. Kijelentette, hogy nem áll perben Iuacin mesterrel és nem vett
részt a birtok elidegenítésében.

Tá.: a 225. számú oklevélben. 

205. 1325. ápr. 15.

Jakab prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent tudatja, hogy a ki-
rályné nekik küldött oklevelének és parancsának megfelelően annak a 7 márkának a meg-
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fizetését, amit Odun fia: Iwanka és fiai: Miklós, Tamás, Leukus és Jekch [!] kellett teljesít-
senek Fülöp nádor korábbi oklevelének megfelelően ápr. 14-én (in oct. Pasce) Péter fia:
Ioachyn részére a káptalan előtt, az Iwanka-ra és fiaira rótt bírság nélkül elhalasztották jún.
9-re (ad quind. Penth.). D. 2. die termini prenotati, a. d. 1325.

E.: D83. Hártya. Hátlapon külzet (Pro Iwanka filio Odun et filiis suis ad quindenas festi
Penthecostes nunc proxime venturas contra Ioachynum filium Petri super solutione septem
marcarum facienda prorogatorie) és kerek zárópecsét kis töredékei.

R.: Anjou-oklt. IX. 142. szám.

206. 1325. máj. 1.

A váradi káptalan 1325. máj. 1-jén (in fe. Philippi et Jacobi, a. d. 1325.) kelt oklevele
szerint megjelentek előttük egyrészről Odon fia: Iuanka comes a maga és fiai: Leucus és
Jakch nevében, valamint ue. Iuanka comes fiai: Miklós, Tamás és István (Kuthkeled nem-
beli nemesek) a maguk és ue. fivéreik (frater): Leucus és Jakch nevében, másrészről Péter
fia: Iuachyn mester a maga és fivére: Péter nevében, és elmondták, hogy az oklevél kiadá-
sáig történt minden kölcsönös ellenségeskedésben és az egymás ellen viselt pereikben
nyugtatják egymást, továbbá Nek és [Zench?] nevű birtokaikban, valamint az
Egedmunustura-i monostor körüli telekhelyekben a következő feltételekkel tettek osztályt:
ha valaki közülük az osztály miatt, vagy a káptalan oklevelének kiadásáig történt cselek-
mények miatt pereskedést indít, akkor a másik félnek a bírói rész nélkül 100 márkát tartozik
perbe lépés előtt megfizetni és köztudomású patvarkodóként (calumpniator puplicus) ma-
rasztaltasson el, valamint az Egged-i monostor kegyuraságát [veszítse el].

Tá.: a 225. számú oklevélben. 

207. 1325. máj. 8. Vizsoly

Fülöp nádor, a kunok bírája, Scepus-i és Vyuar-i comes tudtul adja, hogy azt a pert,
amit Miklós comes nádori albíró oklevelének megfelelően Péter fia: Ioachin mester (aki
helyett János mester jelent meg a Szt. István első vértanú-konvent megbízólevelével) viselt
máj. 1-jén (in oct. Georgii) Odon fia: Iuanka és a fiai: Miklós, Tamás, Leukus és Jakab ellen
– akik helyett Vörös (Ruphus) János jelent meg ue. konvent megbízólevelével –, a felek
akaratából elhalasztja júl. 1-jére (ad oct. Nat. Johannis Bapt.) a korábbi állapot fenntartása
mellett. D. in Wysul, 8. die termini prenotati, a. d. 1325.

E.: D81a. Hártya. Hátlapon külzet (Pro magistro Ioac[hino filio Petri] contra comitem Ivankam
[et filios] suos prorogatorie ad octavas Nativitatis beati Johannis Baptiste) és zárópecsétre utaló vá-
gások.

R.: Anjou-oklt. IX. 179. szám. (máj. 7-i dátummal)

208. 1325. júl. 8.

A győri káptalan előtt megjelent Henrik bán fia János volt nádor fia: [János mester] és
elmondta, hogy a Vasvár megyében fekvő, őt örökség címén megillető Thwskand birtokát
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minden tartozékával és haszonvételével együtt (trágyázott és mezei földek, szőlők, rétek,
erdők, ligetek), az általa bírt határok szerint soror-jának, Kechked-i Miklós comes fia Do-
monkos feleségének, Chaak nembeli néhai Aba comes leányának, valamint élő és később
születendő fiainak és lányainak, továbbá örököseinek és leszármazottainak adja örök bir-
toklásra, úgy, hogy sem az asszonyt, sem örököseit ne lehessen a birtok miatt a későbbi-
ekben zaklatni. Minderről János mester kérésére a káptalan privilegiális oklevelet ad ki az
asszonynak és örököseinek. D. in quind. Johannis Bapt., a. d. 1325., amikor Mátyás prépost,
Miklós éneklő-, Mátyás olvasó-, Jakab őrkanonok. 

E.: D10007. (53-2-2.) Hártya, díszes iniciálé, kisebb szakadások. Felső szélén ABC
chirographum. Függőpecsét töredéke. Hátlapon későbbi kéztől származó, latin nyelvű tartalmi ki-
vonat, valamint 53-1-1. áthúzott régi jelzet.

Má.: SNA Listiny Erdődy 22. (56-8-68.) E szerint a másolat az 53-1-1. jelezetű oklevélről ké-
szült.

R.: Anjou-oklt. IX. 312. szám.

209. 1325. aug. 2.

Az erdélyi káptalan előtt János Munuro-i pap, János Dedrad-i plébános és István fia:
Miklós comes megfelelő megbízólevelekkel, mint Dénes fiai: Tamás, István és Desew kép-
viselői ezen uraik nevében elmondták, hogy uraik a Nagy (Maior)- és a Kis (Minor)-Zomus
melletti öröklött birtokaikban, továbbá a Tycia mellett fekvő Obad nevű öröklött birto-
kukban a következő osztályt tették: a Belső (Interior)-Zonuk megyei Kazarwar, Lapus,
Ruhy, Kurthwilus, Hagmas és Palian azzal a mezővel, ami korábban Bagath-hoz tartozott,
de most Hagmas faluhoz csatolták használatra, valamint a Bagath és a Bagathtu folyók
között fekvő, használatra Kurtwilus faluhoz csatolt mező a tartozékaival és haszonvétele-
ivel Tamás mesteré lett. Öröklött Obad birtokuk a Tycia mellett északról, valamint
Monusturzyg, Wrbo, Zuchtu, Lanahaza, Mania és Kalna Belső-Zonuk megyében a Lapus
folyó mellett, minden tartozékával és haszonvételével István mesteré. A Clus megyei
Kamaras, Bagath, Bagathu, Kachalahaza Bugachhaza-val a Kasal folyó mellett, Myhalhaza
és Zuchtu a Zuch folyó melletti fennsíkon (in campo superiori) Belső (Interior)-Zonuk
megyében minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt fiatalabb fivérüké (frater),
Desew-é. A káptalan előtt a képviselők az uraik nevében kölcsönösen nekik és leszárma-
zottaiknak hagyták a birtokokat örökös birtoklásra és szavatolták őket az osztály során
nekik jutott birtokokban. Ha a felek közül valaki a fentieket megszegi, 200 márka bünte-
tésben marasztaltasson el. Az oklevél visszavitele után a káptalan privilégium kiadását ígéri.
D. VI. f. p. oct. Jacobi, a. d. 1325.

E.: D82. (95-10-1.) Hártya, vízfoltos, nagy része nehezen olvasható. Hátlapján rányomott pecsét
töredékei, valamint későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: Bánffy I. 49–51. (E. alapján.) és  264–265. (Tá.-ban.) 
R.: Anjou-oklt. IX. 351. szám; Erdélyi Okm. II. 528. szám.
Megj.: Az oklevél Tá.-ja: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. AL Bánffy család nemzetségi

levéltára. Oklevelek 77. (DF 260656.)
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210. 1325. szept. 1.

Csanád egri püspök 1325. szept. 1-jén (in fe. Egydii, a. d. 1325.) kelt nyílt oklevele szerint
megjelent színe előtt Cheh Jakab fia: István mester az egri káptalan megbízólevelével Wz
fia Péter özvegyének, anyósának, Senye fia László leányának, valamint a feleségének, Wz
fia Péter leányának (akit Anich-nak és Bichow-nak is hívnak) nevében, és elmondta, hogy
Abad-i Sebestyén fia: Lorandtól az anyósa hitbére és jegyajándéka, valamint a felesége
leánynegyede fejében 50 márkát kapott, amiért ő Lorandot és örököseit ezek felől nyug-
tatja, így az asszonyok és örököseik vagy nemzetségtársaik Abad, Pauly, Zenthemreh,
Tynodtew és Iggar birtokok ügyében Loranddal és örököseivel szemben nem indíthatnak
pert.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 517. (Tá.-ban.) 
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 54; Anjou-oklt. IX. 386. szám.
Megj.: Az oklevél másik, megegyező Tá.-ja: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Múz.

Ta.) Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

211. 1326. júl. 15. Felpályi

Fülöp [mester], Dénes bihari comes albírója (viceiudex) és a négy szolgabíró tudtul adja,
hogy Renold fia: Imre mester kérésére kiküldték emberüket, Cyko mestert, aki visszatérve
azt jelentette, hogy Imre mester kivezette őt Zikety birtokra és ott megmutatta neki, hogy
a Lukács fia: Lukácshoz tartozók kaszáltak a birtokon. De mivel közöttük per van, ezért
sem őt, sem pedig a hozzá tartozókat nem merte eltiltani, hanem a szomszédoktól és ha-
tárosoktól ..... D. in Felpauly, f. III., in Div. ap., a. d. 1326.

E.: D84. Hártya, több helyen nem olvasható vízfoltok miatt. Hátlapon külzet: Testationales pro
Emerico filio Renoldi contra Lukachium filium Lukachii.

R.: Anjou-oklt. X. 288. szám.

212. 1326. okt. 28. Felpályi

Fülöp mester, bihari vicecomes és a négy szolgabíró emlékezetül adják, hogy azt a pert,
ami korábbi oklevelüknek megfelelően egyrészről Iouancha fia: János, másrészről Iouancha
fiai: Miklós és Leukus között van, mivel János képviselőit, Bochou fiait: Miklóst és Istvánt
a megye (provincia) nemesei a királyhoz küldték követségbe, elhalasztják visszatérésük
nyolcadára végső válaszadásra, változatlan feltételek mellett. D. in Felpauli, f. III. an. OO.
SS., a. d. 1326.

E.: D70. (DF 292628.) Hártya, hátlapon külzet: Pro Nycolao et Leukus filiis Iouanche contra
Johannem filium Iouanche ad octavas reversionis ipsius Nicolai de rege.

R.: Anjou-oklt. VII. 544. szám. (1323. okt. 30. dátummal.)
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213. 1326.

[I.] Károly király (H) 1326. évi privilegiális oklevele, ami átírta a Hene, Lakteluke és
Apaty birtokok adományozásáról szóló 1316. évi nyílt oklevelét (l. 154. szám).

Tá.: 1. a 320. számú oklevélben.
2. a 388. számú oklevélben.

K.: Bánffy I. 116. és 187. (Mindkettő Tá.-ban. )

214. 1327. márc. 1.

A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről Ludan-i Synka comes, másrészről Dowor-i
Domonkos és Bogomer, és a maguk, valamint Dowor-i Zobozlaus fia András fiai nevében
elmondták, hogy az Vrmen nevű birtokuk és 35 márka adósság miatt folyó perükben fo-
gott bírók segítségével a következő megegyezésre jutottak: Domonkos és Bogomer az
Vrmen birtokra vonatkozó jogaikról lemondanak és átengedik azt Synka comes-nek és
örököseinek örök birtoklásra. Cserébe Synka comes Domonkosnak és Bogomer-nek el-
engedi a 35 márkányi tartozást. Az ügyben kiállított okleveleket érvénytelenítik. Az egyez -
séget megsértő fél a bírói rész nélkül 100 márkában marasztaltasson el az azt megtartó
féllel szemben. D. in domin. Invocavit, a. d. 1327.

E.: D85. (25-1-7.) Hártya. Elmosódott, nehezen olvasható. Hátlapon későbbi kezekkel írott,
latin nyelvű tárgymegjelölések, kerek pecsét nyoma és szalagja.

R.: Iványi 11/2. 94. (E. 1. alapján.); Anjou-oklt. XI. 102. szám. (E2. alapján.)
Megj.: 1. D85. hátoldalán áthúzva olvasható a 26-2-3. jelzet is. Az oklevél kivonatát HHStA

Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 26. Fasc. 2. Nr. 3. jelzet alatt is megtaláljuk. (Sölch
Miklós gyűjtése alapján)

2. Másik E.-je: DL 40498. (Múz. Ta. Illésházy.) Tartalmi átirata: Sárkány Ambrus or-
szágbíró, 1525. márc. 28. D1273. (25-3-33.) Eltérő névalakja: Dawor. 16. századi regesztája: SNA
Révay cs. központi lt. Div. fam. 1-5–4. (DF 260316.) 16. századi, kelet nélkül.

215. 1327. márc. 16. Visegrád

[I.] Károly király (H) tudatja a váradelőhegyi Szt. István első vértanú[-egyház] prépost-
jával és konventjével, hogy megjelentek előtte egyrészről Ivanka fiai: Leukus és Jakab a
maguk, valamint apjuk és fivéreik (frater): Miklós, Tamás és István nevében a konvent
megbízólevelével, másrészről Koz[ma] fia Iwanka fia: János, és elmondták, hogy az egymás
közötti osztály ügyében színe előtt folyó perben fogott bírók segítségével a következő
megegyezésre jutottak: János Iwanka fiainak hagyja Kwhydpardan birtok felét, a Sopron
megyei Dorogh birtok felét, teljes egészében a saját, Kallo melletti Harangud birtokát,
Ragald birtok egészét, Tarcha birtok felét, amit Iwanka fiai kell saját költségükön vissza-
szerezzenek, de János átadja nekik a birtokra vonatkozó okleveleket. Ha nem tudják vissza-
szerezni, akkor közösen fognak fellépni. Iwanka fiai Jánosnak hagyják Dorogh birtok felét,
Pardan birtok felét, Perbadhyda birtok egészét a tartozékaival együtt, Feuenzorm,
Cozmahaza és Quingesd birtokokat, amiket jún. 14-én (in quind. Penth.) fognak iktattatni
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számára, János pedig Iwanka fiait máj. 1-jén (in oct. Georgii) fogja iktattatni a nekik jutó
birtokokba. Ha Iwanka fiait Ragald birtok miatt perelni fogják, akkor a felek közösen
járnak el és a közbeeső időben a birtokok jövedelmét közösen fogják élvezni. Az eddig
egymás ellen elkövetett károkozásokban, jogtalanságokban és egyéb ügyekben kölcsönösen
nyugtatják egymást. Ha valamelyik fél nem tartja be a fentieket, az osztály során neki jutó
birtokokat veszítse el. Az uralkodó utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket,
akinek jelenlétében Teletlen (dict.) Pál vagy Gábor fia: László (Iwanka fiai részére), illetve
Mezeu-i János vagy Aba fia: Aba (János részére) királyi ember elvégzi a fentieket, és min-
dezek után a konvent adjon ki a feleknek privilégiumot. A kegyuraságot a felek közösen
gyakorolják. D. in Vyssagrad, f. II. p. Oculi, a. d. 1327.

E.: D86. (72-1-11.) Hártya. Hátlapon külzet (Fidelibus suis preposito et conventui sancti
Stephani protomartiris de promontorio Waradyensi pro Johanne filio Iwanka), 15. századi kézzel
írott feljegyzés (Divisionales Perbarthyda) és zárópecsétre utaló vágások.

K.: Sopron vm. I. 117–118.
R.: Bgl. III. 242; Anjou-oklt. XI. 122. szám.

216. 1327. ápr. 27.

Az egri káptalan 1327. ápr. 27-én (f. II. p. Georgii, a. d. 1327.) kelt oklevele értelmében
megjelent színük előtt egyrészről Vasary-i Rorand fia: Gergely comes Fülöp nádor meg-
bízólevelével a leánya, Abad-i Priuart fia Jakab özvegye, valamint ue. Jakab leánya: Klára
nevében, másrészről Thomay nembeli Regun-i Dénes fiai: István, Tamás és Dezső
szerviense, Etreh fia: Tamás az egri káptalan megbízólevelével az urai nevében, és Gergely
elmondta, hogy miután Dénes fiai Jakab özvegyének hitbére és jegyajándéka, valamint a
leánya leánynegyede okán kifizettek nekik 15 márkát, ezért az asszonyok őket ebben az
ügyben nyugtatják.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 521. (Tá.-ban.)
R.: Iványi 11/2. 95; Nagy I., T. 1 (1883) 98; Bánffy I. 57; Anjou-oklt. XI. 173. szám.
Megj.: Az oklevél másik, megegyező Tá.-ja: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Múz.

Ta.) Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

217. 1327. máj. 15. Visegrád

[I.] Károly király (H) országa bíróinak: a nádornak, az országbírónak, a megyésispánok-
nak (comes parochialis), a megyék szolgabíráinak és a többi jogszolgáltatónak, valamint
helyetteseiknek tudtára adja, hogy Dénes fia: István mestert hűséges szolgálataiért felmenti
minden olyan jogtalanság, károkozás, birtokok elpuszítása és felégetése, javak elrablása,
emberek levetkőztetése, megsebesítése, fogságba vetése, egyházak lerombolása és egyéb
gonosztettek alól, amiket Trinchyn vár királyi kézre kerüléséig a nemesek, közrendűek vagy
bármilyen állapotú férfiak vagy asszonyok ellen elkövetett, kivéve az emberölést és a bir-
tokok elfoglalását. Meghagyja a bíróknak és a jogszolgáltatóknak, hogy István mestert és
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örököseit a fenti tettek miatt senkivel szemben ne ítéljék el. Ha valaki ezzel ellentétesen
cselekszik, azt érvénytelennek fogja tekinteni. D. in Vysegrad, f. VI. an. Asc. d., a. eiusdem
1327.

E.: D87. (28-14-1.) Hártya. Hátlapon rányomott nagypecsét töredéke és szalagja, valamint ké-
sőbbi kézzel írt tartalmi összefoglaló.

K.: Bánffy I. 58–59. 
R.: Anjou-oklt. XI. 217. szám.

218. + 1327. okt. 31.

[I.] Károly király visszaállíttatja a Tykon-i Szt. Ányos-egyház birtokait és jogait. 

Má.: D10040. (18. századi.)
R.: Anjou-oklt. XI. 514. szám. (A vonatkozó további levéltári és könyvészeti adatot, illetve az

oklevél kritikáját l. ott.)

219. 1327.

[I. Károly] király 1327. évi oklevele szerint színe előtt tiltakozott Dénes fia: István mester
a maga és fivérei (frater) nevében, hogy Egyed fia: Iwan mester az ő Zoboch megyei Hene
nevű birtokukat a királytól magának kérte, a mondott adományról ők eddig nem tudtak,
ezért tilalmazta Iwan mestert, a frater-eit és örököseiket a birtok elidegenítésétől és elfog-
lalásától, mondván, hogy ha ezen, az ő joguk sérelmére történt adományról korábban tud-
tak volna, annak ellentmondtak volna.

Tá.: a 320. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 118. (Tá.-ban.)

220. 1327.

A budai káptalan előtt megjelent egyrészről Farkas fia: Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i
comes, másrészről fivére (frater), Farkas fia: Péter mester, és elmondták, hogy öröklött
birtokaikban (Zechen, Chatar, Geech, Nogalmas, Kysrimolch, Liburche, Paroucha és
Kysalmas Nógrád megyében; Leker és Wruz Borsod megyében; Churmuld Komárom me-
gyében) a következő osztályt tették, hogy maguk és örököseik békében bírhassák azokat.
Fő falujuk (principalis seu capitalis villa), Zechen az ottani egyháztól az atyjuk telkével
(fundus) együtt Tamás vajdáé, a déli része hat, Tamásnak jutó telek (curia) kivételével Pé-
teré. Atyjuk Zechen-i telkéért egy másik telek jut Péternek, ezek között a Pechthen-re
menő út halad. Péter megkapja mindazokat a haszonvételeket, amik a neki jutott telektől
a népnyelven (wlgariter) Aruk-nak nevezett nagy árokig vannak. A Tamásnak jutó hat telek
Péter telke előtt van. A Zechen-i templom a malommal, szántóföldekkel, mezővel, kaszá-
lóval, erdőkkel közös használatban marad. Chatar és Geech falvak minden tartozékukkal
Tamás vajdáé. Nogalmas és Kysrimolch minden tartozékukkal együtt Péter mesteré.
Lyburche falu alsó része Tamásé, felső része Péteré, míg a hozzá tartozó malom, szántó-
föld, mező, kaszáló és erdő közös. Paroucha öröklött falu a vajdáé, Kysalmas pedig Péteré.
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Lekeer falu egyik része a vajdáé, a másik Péteré. Wruz és Churmuld falvak egyik része a
tartozékok felével Tamás vajdáé, a másik része a tartozékok másik felével Péteré. Az ország
régi szokása szerint mindazok a birtokok, amiket az osztályig szolgálataik fejében szereztek,
az osztály alá tartoznak, de mivel a vajdát és Péter mestert bizonyos hatalmas bárók örök-
lött birtokaikról elűzték és kizárták, így idegenként (advena) mások birtokain lakva saját
szerzett birtokaikhoz külön-külön (segregatim) jutottak hozzá, ezért úgy döntöttek, hogy
bármelyikük és annak örökösei is a maga által szerzett birtokait osztály nélkül bírja. Ha
valaki nem tud birtokot szerezni, nem formálhat igényt a másik által szerzett birtokokra.
Ha a felek valamelyike vagy örökösei a fenti, öröklött birtokaikban tett osztályt, vagy a
szerzett birtokokra vonatkozó megegyezést nem tartja be, akkor patvarkodásban marasz-
taltasson el. Minderről a káptalan pecsétjével megerősített és chirographált privilégiumot
ad ki. Kelt Demeter olvasókanonok keze által, a. d. 1327., amikor Péter éneklő-, Jakab őr-
kanonok, ….. dékán, Posonius és Székely (Siculus) Péter kanonokok.

E.: D88. (96-13-6.) Hártya, díszes iniciálé. Felső szélén ABC chirographum. Ép függőpecsét.
16–17. századi kézzel latin nyelvű tartalmi kivonat (Littere divisionales super Zechen, Chatar, Geecz
et aliorum [!] inter magistrum dominum Thomam Vuiuodam [!] Transyluanum et Petrum filium
Farkasii). Más kézzel: 1327. 19. századi kézzel latin nyelvű tartalmi kivonat.

221. 1328. ápr. 19.

A csázmai káptalan előtt Greben-i Wlkozlaus fia: Punek mester és monoszlói Csupor
István fiai: Miklós és István minden egymás ellen elkövetett kártétel, hatalmaskodás és go-
nosztett ügyében kiegyeznek.

E.-je elpusztult vagy lappang.
R.: Iványi 11/2. 99. (Eszerint hártyán, felül ABC chirographummal, 61-2-3. régi jelzet alatt.

Függőpecsétje elveszett.)
Megj.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 61. Fasc. 2. Nr. 3. ápr. 22-i dá-

tummal hozza. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)

222. 1327.

Az egri káptalan 1327. évi tudományvevő oklevele szerint János [! ∋: Fülöp] nádor em-
bere és az egri káptalan tanúságtevője megtudták Hene birtok szomszédaitól és másoktól,
hogy Tamás fia: Beke mester Samud fia Miklós fia: Domonkost elfogta, a váradi káptalan-
hoz vezette, Domonkos pedig a Hene nevű birtokát a Beke mestertől való félelmében a
káptalan oklevelével eladta Bekének.

Tá.: a 320. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 57–58. (E. alapján.) és 118. (Tá.-ban.) 
R.: Anjou-oklt. XI. 127. szám. (E. alapján.)
Megj.: Az oklevél E.-je: AL Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 13. (DF 260592.)
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223. 1328. jún. 2.

[I.] Károly király (H) 1328. jún. 2-án (sub a. verbi Incarnati 1328., IV. Non. Jun.), ural-
kodása 28. évében kiadott oklevelében átírta [V.] István király (H) 1270-ben kelt oklevelét
(l. 56. szám), ami átírta [IV.] Béla király (H) 1244. okt. 28-i oklevelét (l. 12. szám).

Tá.: a 482. számú oklevélben.
K.: Bgl. IV. 33–34. 
R.: Anjou-oklt. XII. 301. szám. (E. alapján); Süttő 2007. 25. (Tá. alapján.)
Megj.: Az oklevél E.-je: DL 40537. (Múz. Ta.)

224. 1328. jún. 9. Visegrád

[I.] Károly király (H) tudatja a királyi és a királynéi, valamint bármilyen más, Zala és
Vasvár megyékben a földön és a vizeken működő harmincadszedőkkel, hogy a Kwrmund-i
hospesek részére [IV.] Béla király azt a kiváltságot adta, hogy az említett két megyében
áruik után a harmincadszedő helyeken nem kell harmincadot fizetniük, és ezt a [IV.] Béla
után következő királyok megerősítették, ahogyan ő maga is. Ezért felszólítja a
harmincadszedőket, hogy a harmincadszedő helyeken a hospeseket kereskedelmi áruikkal
és saját javaikkal hagyják szabadon áthaladni, ahogyan az a szabadságaikat rögzítő privilé-
giumban áll. D. in Alto Castro, in oct. Corporis d., a. eiusdem 1328.

E.: D89. (83-6-3.) Hártya. Hátlapon rányomott nagypecsét nyoma és későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés.

Eml.: 1. I. Mátyás király, 1462. márc. 10. D648. (83-6-10.) 2. Eml. 1. > Uő., 1464. jún. 6. D666.
(83-6-10.) 3. Eml. 1. > Uő., 1469. nov. 11. D710. (83-6-10.) (Mind év nélkül.)

225. 1329. szept. 25. Várad

Drugetter János nádor, a kunok bírája tudatja, hogy a szept. 18-án (f. II. an. Mathei)
Zobolch megyében a nemesek részére Kallo falu mellett tartott közgyűlésén (congregatio
generalis) Kuthkeled nembeli Odon fia Iuanka fia: István mester elmondta, hogy a Zobolch
megyei Razin nevű, a fivéreivel (frater) osztatlanul bírt birtokukat Durug fia Péter fia:
Iuachyn mester elfoglalta és ennek okát szeretné megtudni. Iuachyn azt válaszolta, hogy a
birtokot Iuanka comes-től, István apjától és fivéreitől: Miklóstól, Tamástól, Leukus-től és
Jakch-tól kapta bírság fejében, és erről oklevele is van. A nádor a feleknek időpontul kije-
lölte a legközelebb Bihar megye részére tartandó közgyűlésének napját, amikor Iuachyn
mester tartozik az okleveleit elvinni a nádor elé, hogy azokat megtekintve ő végső döntést
tudjon hozni az ügyben. A kijelölt időpontban a felek megjelentek a nádor előtt, és Iuachyn
mester bemutatta Fülöp egykori nádor, János nádor fivére 1324. okt. 4-én kelt oklevelét
(l. 203. szám), majd István a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent 1324. okt. 13-i
tiltakozó oklevelét (l. 204. szám), mire Iuachin a váradi káptalan 1325. máj. 1-jén kelt okle-
velét (l. 206. szám). István a maga, atyja és fivérei nevében, valamint Iuachyn a vitás birtok
ügyében kötött megegyezésének (mely birtokot fél évvel ezelőtt – ante medium annum –
Fülöp volt nádor ítéletlevelének megfelelően átadták Iuachyn-nak) nem mondott ellent,
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de a birtok ügyében pert indított, amit fenntartott a konvent tiltakozó oklevelével. Ezért
a nádor a közgyűlés esküdt bíróival és a nemesekkel úgy ítélt, hogy Istvánt a fentiek értel-
mében 100 márkában és a patvarkodás büntetésének egyharmadában, vagyis 16,5 márká-
ban elmarasztalja Ioachin-nal szemben az ország szokásának megfelelően. Jelen oklevél
kiadásának 15. napján (15. die a data presentium) fizetnie kell három márkát, és mivel azu-
tán minden nap fél márkát tartozik megfizetni, ezért a nádor a váradi káptalan előtti fize-
tésre a következő időpontokat határozza meg: 30 és fél márkát fizet dec. 8-án (f. VI. p.
Nycolai), [1330.] jan. 28-án (domin. p. Conv. Pauli) és márc. 19-én (f. II. an. Benedicti), 25
márkát pedig máj. 8-án (f. III. p. Johannis an. portam Latinam). D. Waradini, 8. die
congregationis nostre antedict., a. d. 1329.

E.: D3. Két helyen lyukas és vízfoltos hártya. Hátlapon külzet (Pro magistro Iuachyno contra
Stephanum filium Iuanka filii Odun super solvendis centum decem et sex marcarum ac dimidie
coram capitulo Waradiensi) és zárópecsét nyoma.

226. 1329. szept. 28.

Ismeretlen oklevéladó előtt megjelentek egyrészről [Belus fia Pál fia: László], másrészről
[frater-ei: Aaz Mihály és István], és elmondták, hogy a közöttük lévő birtokügyben milyen
megegyezést tettek. D. V. f. an. Michaelis, a. d. 1329.

E.: D90. Vízfoltos hártya. Hátlapon külzet (Pro Ladislao filio Pauli filii Belus ab una parte, ab
altera parte pro Michaele Aaz et Stephano fratribus eiusdem ad quartam feriam proximam post
octavas beati Michaelis archangeli ad divisionem faciendam) és zárópecsétre utaló vágások.

227. 1329. dec. 20. vagy 28.

A pécsi káptalan előtt megjelent egyrészről Narad fia: Mihály, másrészről Vrtun fia:
János, és előbbi elmondta, hogy Dyanfeulde nevű birtokának felét ..... János birtoka mellett
hat márkáért elzálogosította Jánosnak, ahogyan ez a csázmai káptalan erről kiadott okle-
velében is olvasható. Most pedig a birtokrész korábban elzálogosított felét ..... márkáért
minden tartozékával és haszonvételével (erdők, rétek, szántóföldek, ..... Thopolcha) együtt
átadja Jánosnak és örököseinek szavatosság vállalásával, örök birtoklásra. D. in vig. Thom[e
....., a.] d. 1329.

Á.: a 498. számú oklevélben. 
Megj.: A datálás egy része kiszakadt, emiatt nem állapítható meg, hogy az oklevél Tamás apostol

(dec. 21.) vagy Tamás vértanú (dec. 29.) ünnepének vigíliáján kelt. 

228. 1330. ápr. 19. Visegrád

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy megjelentek előtte a Gurmend-i polgárok (cives
et hospites), és bemutatták neki szabadságaikról szóló privilégiumukat, miszerint a város
kereskedői Vasvár és Zala megyékben az áruik után nem fizetnek vámot, és azt kérték,
hogy ebben védelmezze meg őket, mivel a Gurmend-i harmincad- és vámszedők őket sza-
badságaik ellenére zaklatják. Ezért az uralkodó meghagyja a Vasvár és a Zala megyei
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harmincadszedőinek, a Gurmend városában lévő harmincad- és vámszedőinek és külö-
nösen Rophoyn-nak, hogy a polgárokat hagyják meg szabadságaikban, tőlük ne szedjék
be a harmincadot, Rophoyn pedig a városba menőket és az onnan távozókat ne zaklassa.
D. in Wyssegrad, V. f. an. quind. Pasce, a. d. 1330.

E.: D91. (83-6-3.) Hártya. Hátlapján rányomott nagypecsét töredékei és későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tárgymegjelölés.

229. 1330. máj. 9. Buda

Drugetter János nádor, a kunok bírája tudtul adja, hogy színe előtt Gekmen comes ko-
rábbi oklevelének megfelelően  máj. 1-jén (in oct. Georgii) Ivanka fia: Jakch a fivére (frater),
Miklós nevében Erzsébet királyné (H) megbízólevelével Márk fiai: István és Tamás elle-
nében (akik közül István jelent meg) elmondta, hogy kész bemutatni [I.] Károly király új
és régi pecsétjeivel ellátott privilégiumait a Feleghaz nevű birtokkal kapcsolatban, amit
Márk fiai örökség címén szereztek meg Iuanka fia: Miklóstól. Márk fia: István azt mondta,
hogy a per tárgyalására igyekvő fivére a Debruchun melletti Hegyesd faluban súlyosan
megbetegedett, ezért nem tudott megjelenni a terminuson. A nádor ezért a pert elhalasz-
totta júl. 1-jére (ad oct. Nat. Johannis Bapt.), amikor István tartozik a váradelőhegyi mo-
nostor konventjének oklevelével igazolni, hogy fivére: Tamás súlyos betegségétől
akadályoztatva nem tudott személyesen megjelenni máj. 1-jén. D. Bude, 9. die termini
prenotati, a. d. 1330.

E.: D92. Papír. Hátlapon külzet (Prorogatoria pro Nicolao filio Iuanka contra Stephanum et
Thomam filios Markus ad octavas Nativitatis beati Johannis Baptiste), valamint zárópecsétre utaló
vágások.

230. 1331. szept. 4. Pozsony

[I.] Károly király (H) Vasvár megye comes-ének, vicecomes-ének és szolgabíróinak: el-
mondták neki Wydyp-i Keme fiai: Bud és György, Sceme fiai: Imre, Miklós és Péter és
Jakab fia: János, hogy jóllehet egykoron Karakou vár nemes jobbágyai voltak, de atyáik
hűséges szolgálatai fejében [V.] István és [IV.] László királyok (H) a várjobbágyság alól fel-
mentve az ország nemes szerviensei közé sorolták őket okleveleikkel, amik azonban az
Apachasomla-i Szt. Lampert-monostorban pusztító tűzvész során elégtek. Ezért a király
meghagyja a megye hatóságának, hogy a fentiekről folytassák le a vizsgálatot, majd tegye-
nek jelentést. D. Posonii, IV. f. an. Nat. virg. glor., a. d. 1331.

Á.: a 233. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 102.

231. 1331. szept. 25.

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy
nekik eljuttatott oklevelének megfelelően – miszerint Wydyp-i Keme fiai: Bud és György,
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Sceme fiai: Imre, Miklós és Péter és Jakab fia: János azt jelentették neki, hogy ők egykoron
Karako vár nemes jobbágyai voltak, de atyáik hűséges szolgálatai fejében [V.] István király
és fia: [IV.] László király (H) a várjobbágyság alól felmentve az ország nemes szerviensei
közé sorolták őket okleveleikkel, amik azonban a Szt. Lampert-monostorban pusztító tűz-
vész során elégtek; ezért az uralkodó meghagyta a káptalannak, hogy küldjék ki tanúság-
tevőjüket, akinek jelenlétében Sehtur-i Sandur fia: Mikou (Á.: Myko) királyi ember tudja
meg az igazságot a fentiekről és minderről tegyenek jelentést – Mikou királyi emberrel ta-
núságtevőül kiküldték kanonoktársukat: Gergely mestert, akik a káptalanba visszatérve
egybehangzóan elmondták, hogy a megye (provincia) nemeseitől, közrendűitől, valamint
egyházi személyektől megtudták, hogy minden a fentiek szerint történt, és a Szt. Lampert-
monostor apátnője és apácái elmondták, hogy [V.] István és [IV.] László királyok oklevelei
a Wydyp-iek őseinek nemesítéséről a monostorban pusztító tűzben elégtek. D. IV. f. an.
Cosme et Damiani, a. d. 1331.

E.: D10037/1. (53-2-5.) Hártya, alul vízfoltos, nem olvasható, ezért a kiküldöttek jelentésétől
kezdve Á.-ból pótolva. Hátlapon kerek, rányomott pecsét nyoma.

Á.: a 241. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 103.

232. 1331. szept. 29.

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy
oklevelének megfelelően – miszerint az uralkodó a Saag nevű udvarnokföldet (terra
wduornicorum) lovagjának (aule vestre miles), a cseh (Bohemus) Chenyk-nek adományozta
használatra, amíg vagy örökös nélkül elhunyt ember, vagy hűtlenségbe esett személy bir-
tokát nem adományozza neki örökre, addig pedig nem veszi vissza tőle az udvarnokföldet;
ezért meghagyta a káptalannak, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében Beke, a
királyi aula tárnoka, királyi ember a birtokra kiszállva az összehívott szomszédok és hatá-
rosok jelenlétében azt bejárja régi és valós határai mentén, és iktatja Chenyk mesternek
használatra, amíg más birtokot nem kap az uralkodótól, és minderről a káptalan tegyen
jelentést – Beke királyi emberrel tanúságtevőül kiküldték kanonoktársukat: Lőrinc mestert,
akik visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy szept. 18-án (IV. f. p. oct. Nat. Marie)
kiszálltak a birtokra, az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében azt régi és valós
határai mellett bejárták, és minden tartozékával együtt iktatták Chenyk mesternek haszná-
latra, amíg más birtokot nem kap örökre, ahogyan azt a király meghagyta nekik oklevelé-
ben. D. in fe. Michaelis, a. d. 1331.

Á.: a 242. számú oklevélben. 

233. 1331. okt. 6.

András, István mester vasvári comes vicecomes-e és a megye szolgabírói jelentik [I.]
Károly királynak, hogy itt átírt, 1331. szept. 4-én kelt oklevelének (l. 230. szám) megfelelően
kiküldték Kuchk-i Ganel fia: Márton szolgabírót (unus ex nobis), aki visszatérve azt jelen-
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tette, hogy a megye (provincia) nemeseitől, közrendűitől és különösképpen az
Apachasomla-i apácáktól (domine claustrales) megtudta, hogy minden az átírt oklevélben
foglaltak szerint történt. D. in oct. Mychaelis autumpnalis, a. d. 1331.

Á.: a 241. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 106.

234. 1331. dec. 15. Visegrád

[I.] Károly király (H) meghagyja a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konventnek,
hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Bochou fia: István vagy Buza fia:
János királyi ember Iwanka fia: Miklóst és a fivéreit (frater): Tamást, Istvánt, Leukus-t és
Jakabot megidézi Iwanka fia: János ellenében a királyi jelenlét elé, és minderről a káptalan
tegyen jelentést. D. in Wysegrad, 3. die Luchye, a. d. 1331.

Á.: a köv. számú oklevélben. 

235. 1332. jan. 9.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje jelenti
[I.] Károly királynak (H), hogy 1331. dec. 15-én kelt és itt átírt oklevelének (l. előző szám)
megfelelően az abban leírtak végrehajtására Buza fia: János királyi emberrel kiküldték egy-
házuk familiáris szerviensét, Lászlót, akik visszatérve azt jelentették, hogy László jelenlét-
ében a királyi ember jan. 7-én (f. III. p. Epiph. d.) Odon fia Iwancha fiait: Miklóst, Tamást,
Istvánt, Leukus-t és Jakabot a Negeuenschyl birtokon lévő részükön megidézte Kozma
fia Iwancha fia: Jánosssal szemben a királyi jelenlét elé febr. 9-re (ad oct. Purif. virg. glor.).
D. 3. die eiusdem citationis, a. d. 1332. 

E.: D96. Hártya. Hátlapon külzet (Domino regi pro magistro Johanne filio Iwanche filii Cosme
contra filios Iwanche filii Odun citatoria ad octavas festi Purificationis virginis gloriose) és
zárópecsétre utaló hártyacsík.

236. 1332. márc. 8. Visegrád

[I.] Károly király (H) a veszprémi káptalannak: Vgud fia: Demeter egykori bán örökös
nélkül hunyt el, noha két fia volt: Móric és Chaak – Móric azonban a világi élvezeteket
megvetve, ezen a világon a Teremtőnek szolgálni vágyva szerzetesrendbe lépett (habitum
religionis intravit), Chaak pedig örökös nélkül hunyt el –, ezért az uralkodó Demeter min-
den birtokát és különösen a Veszprém megyei Vgud várát lovagjának (famularis aule nostre
miles), Chenyg mesternek adományozta szolgálataiért, amiket már régóta teljesít a legna-
gyobb hűséggel és vére hullásával, és most ezeket neki iktatni és átörökíteni akarja az ország
szokásának megfelelően. Azonban a birtokok mennyiségéről és minőségéről nincs tudo-
mása, ezért felkéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében
Zurchuk-i Moch fia: Péter vagy Zolouk-i Pál fia: Miklós királyi ember a birtokokra kiszállva
bejárja azokat régi határaik mentén, a szükséges helyeken új határjeleket emelve, a többi
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birtoktól elválasztja és iktatja Chenyg mesternek Vgud várral, valamint annak minden tar-
tozékával és haszonvételével együtt (különösen a vámmal) az összehívott szomszédok és
határosok jelenlétében örök birtoklásra, és minderről a káptalan tegyen jelentést. D. in
Wysegrad, in domin. Invocavit, a. d. 1332.

Á.: a 239. számú oklevélben. 
K.: F. VIII/3. 581–582. (Má. alapján, Á.-ban.)
R.: Iványi 11/2 107.
Megj.: Másik Á.-a: BFL Bakonybéli apátság lt. Birtokiratok 6. és 1-6. (DF 208426.) Az oklevelet

ebben az esetben is a veszprémi káptalan írta át, de nem az Erdődy család levéltárában fellelhető
oklevélben, hanem egy 1332. szept. 22-én keltben, amit 1332. dec. 12-én írt át privilégiumában I.
Károly. Eltérő névalakjai: Chenig, Wgud, Zalouk, Moogh. 18. századi Má.-a: DL 71410. (Csáky csa-
lád központi levéltára 2-7.)

237. 1332. márc. 17.

Fülöp és Miklós mesterek, bihari vicecomes-ek és a négy szolgabíró tudtul adják, hogy
abban a perben, amit korábbi oklevelük értelmében Ioancha fiai: Miklós, István, Jakab és
Leukus viseltek Lőrinc fia: Gergely ellen, márc. 17-én (f. III. p. Remin.) a színük előtt sze-
mélyesen megjelent felek között a következő megegyezés jött létre: a felek két-két fogott
bírót vezetnek a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konventhez máj. 31-én (sab. p. Asc.
d.), Iohannca fiai tartoznak okleveleiket bemutatni, és kezüket az oltárra helyezve hitükre
meg kell mondaniuk, amit megtudtak Gergelyről és jobbágyairól, és miután meghallgatták
Ioanca fiainak mondandóját, a bírók döntést hoznak, amit mindkét fél és különösen Ger-
gely tartozik elfogadni. Ha Gergely ezt nem teszi, akkor perbe lépés előtt leteendő 10
márka büntetésben marasztaltasson el. Ha Ioanca fiai nem akarják a fogott bírók, különö-
sen az általuk odavezetettek döntését ....., akkor ők és Gergely visszaléphetnek a megegye-
zéstől [?]. Ha Gergely nem fogadja el az általa odavezetett fogott bírók döntését, akkor ....
D. in termino prenotato, a. d. 1332.

E.: D97. Hártya. Alsó részén középen ék alakú hiány, ami 5 sorban 4-6 szavas hiányt okoz. Hát-
lapon külzet (Pro filiis Iohance contra Gregorium filium Laurentii et quosdam iobagiones suos ad
sabbatum proximum post festum Ascensionis domini ad conventum monasterii sancti Stephani
prothonotarii de promonotorio Waradiensi ad examen quatuor arbitrantium prorogatoria) és
zárópecsétre utaló vágások.

238. 1332. ápr. 12. Visegrád

[I.] Károly király (H) a veszprémi káptalannak: Vgud fia: Demeter egykori bán örökös
nélkül hunyt el, noha két fia volt: Móric és Chaak – Móric azonban a gyönyörűségeket
megvetve, ezen a világon az Úrnak a domonkos testvérek öltözetében vágyott szolgálni,
Chaak pedig örökös nélkül hunyt el –, ezért az uralkodó Demeter minden birtokát és kü-
lönösen a Veszprém megyei Vgud várát a tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt udvari
lovagjának (familiaris noster miles) a cseh (Bohemus) Chenyg-nek adományozta hűséges
szolgálataiért, amiket már hosszú idő óta teljesített vére hullásával, és most az ország szo-
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kása szerint ezeket neki akarja iktatni és átörökíteni, de mivel a birtokok minőségéről és
mennyiségéről az uralkodónak nincs tudomása, és leginkább azért, mert a birtokok bejá-
ratásáról és iktatásáról szóló oklevelének kiadása után hűséges hívei és leginkább Chenyg
comes jelentéséből megtudta, hogy Chaag nembeli Ádám fia Pál fia: Péter azt mondja,
hogy ő Demeter bánnal és fiaival rokon (in propinquiori linea consanguineitatis attinens),
és Demeter bán fiainak szerzetbe lépése, illetve halála után az ország szokása szerint a bir-
tokoknak és a várnak rá kell háramlania örökség címén, és ő azokat a királyság hűtlene,
Nagy (Magnus) Henrik néhai bán fia: János egykori nádornak (magnas) eladta a király pri-
vilégiumával és más káptalanok okleveleivel. Az uralkodó nem akarva az ellene elkövetett
gonosztetteket megtorlatlanul hagyni, nehogy a semmirekellők még inkább azok legyenek,
ezért a János egykori nádort, mint hitvány (malemeritus) embert örökség címén illető Vas-
vár megyei birtokokat (Pereztegfeu, Huzyuperezteg, Captasperezteg és Twskand) tőle el-
véve Chenyg comes-nek és örököseinek adományozza szolgálataiért örök birtoklásra,
miként a Jánostól és örököseitől elvett Vgud várat és a többi birtokot is. A vár és a birtokok
adásvételére vonatkozó privilégiumokat, nyílt és zárt okleveleket érvényteleníti. Az ural-
kodó meghagyja a káptalannak, hogy a korábbi és mostani oklevelének megfelelően vé-
gezzék el a határjárásokat és minderről a káptalan tegyen jelentést. D. Wysegrad, in domin.
Ramispalmarum, a. d. 1332.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 108.
K.: F. VIII/3. 582–584. (Má. alapján, Á.-ban.) 
Megj.: Másik Á.-a: BFL Bakonybéli apátság lt. Birtokiratok 6. és 1-6. (DF 208426.) Az oklevelet

ebben az esetben is a veszprémi káptalan írta át, de nem az Erdődy család levéltárában fellelhető
oklevélben, hanem egy 1332. szept. 22-én keltben, amit 1332. dec. 12-én írt át privilégiumában I.
Károly. Eltérő névalakjai: Pereztegfew, Hwzyuperezteg, Tuskand, Chaak. 18. századi Má.-a: DL
71410. (Csáky család központi levéltára 2-7.)

239. 1332. ápr. 26.

A veszprémi káptalan jelenti [I.] Károly királynak (H) jelenti, hogy 1332. márc. 8-án (l.
236. szám) és 1332. ápr. 12-én (l. előző szám) kelt és itt átírt okleveleinek megfelelően az
azokban foglaltak elvégzésére Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságtevőül kanonok-
társukat, Máté mester fehérvári főesperest, akik visszatérve azt jelentették, hogy a néhai
Vgud fia: Demeter bán birtokai közül Tezer ~ Thezer, Saag, Neuger, Ach és Wyfalu bir-
tokokat márc. 17-től (a f. III. p. Reminiscere) kezdve a szükséges napokon, miután össze-
hívták a szomszédokat és a határosokat, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt
bejárták és iktatták a cseh (Bohemus) Chenyg comes lovagnak és örököseinek, kivéve
Neuger birtokot, ahol az iktatást Scerghen-i Gergely fia: János és Lőrinc fia: Miklós meg-
tiltották, amiért a királyi ember a káptalani tanúságtevő jelenlétében megidézte őket a királyi
jelenlét elé máj. 1-jére (ad oct. Georgii), mások ellentmondása nélkül. Tezer birtok határai:
Sard ligetben két régi és egy harmadik, újonnan emelt földjel, ami észak felől a Dym-i ne-
mesek földjét választja el, szántóföldek, két régi földjel és egy új földjel (északra Dym föld,
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délre Thezer van), Bania folyó, Molumuelgh, földjellel körülvett zyl fa (a nyugati rész a fo-
lyóval Dym földhöz, a liget, az erdő a mezővel keletről Thezer birtokhoz tartozik), földjellel
körülvett körtefa, út, három régi sarok-határjel (nyugatról az egyik Hene fiai és Beke fia:
Mihály Dym-i nemesek földjét, a másik észak felől Tapul földet választja el, keletről és dél-
ről felújított határjel Thezer birtokot választja el), erdő, út mellett földjellel körülvett
tölgyfa, ami Tapul birtokot választja el, Beke fia: Mihály földjének szomszédsága, három
régi határjel mellett egy újonnan állított negyedik, ami Beke fia: Mihály földjétől választja
el, két régi, sarok-földjel, amik közül az egyik nyugatról Dym földet, a másik keletről
Damasy földet választja el Thezer birtoktól, szántóföldek, erdő, két régi földjel, amiket ré-
giségük folytán meg kell újítani, ezek keletről választják el Damasy földet Thezer földtől,
erdő, szántóföldek, két régi határjel, mellettük egy újonnan állított egy tölgyfán, erdő, szán-
tóföldek, földjellel körülvett tölgyfa, ami mellett egy tölgyfán egy újonnan emelt határjel
van, Vythouelgfey alio nomine Hemorad, tölgyfán lévő régi határjel, Vythouegyfey völgy,
három földjel, ezek közül kettőnél tölgyfa van, egy harmadik tölgyfa, egy negyedik határ-
jelet is emeltek egy újabb tölgyfánál, a Gerencher-ről Thezer-re menő út, nagy út, völgy,
erdő, négy régi sarok-határjel, amik közül egyet felújítottak és egy másik egy tölgyfa körül
van (Damasy földé, Gerencher földé, Feneufeu földé és Thezer földé), erdő, két határjel,
amik között tölgyfák vannak (az egyiket felújították és Feneufeu és Thezer földekhez tar-
toznak), Banya folyó, hegy, Chorgetheg folyónál három régi határjel, ezekből a felújított
Feneufeu-t választja el, folyók, berch, erdők, Kortelfeu hely, dombon nagy hársfa régi ha-
tárjelként, ahol egy új határjelet emeltek, két régi, eperies-nek mondott földjel, amik közül
egyet felújítottak és ezek Fenewfeu földet választják el, eperies völgy körüli erdők, három
régi földjel, amik közül az egyik felújított egy tölgyfán, ami Fenefeu földet választja el,
erdők, Byssidem tölgyfa földjellel körülvéve, Vyzesazou felé földjellel körülvett tölgyfa,
Berch csúcsán sok régi földjel, amik Feneufeu földet választják el keletről, Zakach földet
délről, Myhedeus földjét nyugatról Thezer földtől, ahol egy felújított és egy régi határjel
van, ez utóbbi egy tölgyfa körül van, Gergen folyó, négy régi földjel ennek oldalában, amik
Hedus, Surk, Scenthywan földeket választják el, ezek közül az egyik felújított, a Gergen
folyón lévő malom, másik malom, hegy oldalában két földjel, amik Scenthyuan földet vá-
lasztják el és az egyiket megújították, liget, három egyszerű földjel a szántóföldek végében,
amik nyugatról Scenthyuan földet a ligettel és a vizekkel választják el, keletre pedig Thezer
van, három régi sarok-földjel, amik Scenthyuan, Dym és Thezer földeket választják el, két
régi és egy újonan állított határjel, amik Thezer és Dym birtokokat választják el, Sard liget.
Sag birtokot márc. 25-én (in die medii Quadr.) a királyi ember a révvámmal (cum tributu
portis) a káptalan tanúságtétele mellett iktatta Chenyg comes-nek és örököseinek ellent-
mondás nélkül. Határjárás: Izoor tó mellett három, újonnan állított határjel, amik Vyhkor
és Dym földeket választják el Saag földtől, földjellel körülvett nyr fa, a tó végénél egy árok
mellett határjelek, amik Thimardym, Nogdym és Saag földeket választják el, régi köves út,
Appadvt nevű út mellett három régi, de megújított határjel, amik Nogdym, Pathana és
Saag földeket választják el, vetésben két régi határjel, ezek közül az egyiket felújították és
Pathona és Saagh földeket választják el, körtefa mellett új határjel, szántóföldek közötti
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árok mellett határjel, ami Pathana és Saag birtokokat választja el, szántóföldek, erdős hegy,
rét, szántóföldek, felújított régi földjel, erdős hegy, út, hegyen két régi földjel, amik Pathana
és Saag földet választják el, árok, szántóföldek, erdős hegy, rét, szántóföldek, megújított
régi határjel, erdős hegy, út, hegyen felfelé két régi határjel, amik Pathana és Saag földeket
választják el, a hegy csúcsán az árok mellett régi határjel, két régi határjel, ezek közül az
egyiket megújították, árok, ároknál három megújított határjel, amik Pathana, Vanyala és
Saag földeket választják el, a fenti árok, bozótos, három régi határjel, amik Vanyala,
Nemeluanyala és Saag földeket választják el, erdő mellett szántóföldek, három megújított
régi határjel, amik Katur [?], Vythko és Saag földeket választják el, erdőben földjellel kö-
rülvett tölgyfa, erdő után két régi és megújított határjel, amik Vythko és Saag földeket vá-
lasztják el, szántóföldek, két határjel, rét és liget, kis domb, szántóföldek és rét között
földjel, Appatwta út, Izor tó. Neuger birtok határai, ahogyan a királyi ember a káptalan ta-
núságtevőjének jelenlétében a cseh (Bohemus) Chenyg mesternek iktatta: három régi föld-
jel, amik Vanyala, Zeukche és Neuger földeket választják el, régi földjel mellett egy újonnan
emelt, úton két régi határjel és egy újonnan állított, amik Vanyala, Zerechun és Neuger
birtokokat választják el, két régi földjel, az egyiket megújították, Neuger völgy vége, a győri
egyház határai, ahol régi és új határjel van, amik az Vzor-i egyház földjét és Neuger földet
választják el, árok, régi nagy határjel, mellette egy újonnan állított,amik Vozor és Neuger
birtokokat választják el, árok, árok végén nagy régi földjel, ahol újonnan is állítottak egyet,
ezek a győri egyház földjét és Neuger földet választják el, völgy és rét, Berch oldalában
szántóföldek, két régi és egy újonnan állított földjel, amik a győri egyház Vozor földjét és
Neugher földet választják el, völgy mellett két régi határjel, Zeuchke föld szomszédsága,
bozótos, megkettőzött határjelek, egyszerű határjelek, melyek Zeuchke és Neuger földeket
választják el, út, hegy, egyszerű határjelek, szántóföldek, megháromszorozott határjelek
sora, rét és folyó, rét mellett határjel, dombon lévő határjelek, melyek Zeuchke és Neuger
földeket választják el. Ach birtok határjárása, ami jelenleg puszta és lakatlan: szántóföld
végében lévő rétnél két régi sarok-határjel, amik mellett egy harmadikat emeltek, melyek
Ach, Chaak nembeli Pál fia Péter fia István, valamint a váradi káptalan Gymolth birtokát
választják el, rét, Gerenche folyónál négy régi földjel mellett egy újat emeltek, Iobagymolth
~ Iobagimolth nevű birtok, két régi határjel, ezek közül egy a győri egyház földjét és Ach
földet választja el, és itt emeltek egy harmadikat is, két régi határjel, az egyik kőből, a másik
földből és egy harmadik újonnan emelt, ezek közül a kőből készült Wozor, a másik pedig
Iobagimolch birtokot választja el, rét, hegy, a hegy csúcsán két határjel, az egyik kőből, a
másik földből, a kőből készült a győri Boldogságos Szűz-egyház földjét és Ach földet, a
földből készült Ach földet és Zeuchke földet választja el, itt egy harmadik határjelet is
emeltek, a hegycsúcs után újonnan állított földjel, második földjel, harmadik földjel a
Gerenche folyó mellett. Demeter bán Wyfolu lakatlan földjét a királyi ember és a káptalani
tanúságtevő ellentmondás nélkül bejárta és iktatta Chenyg comes-nek. Határjárás: Tapolcha
folyó mellett két régi határjel, az egyiket megújították és ezek Achad földet és Wyfolu
földet választják el, szántóföldek, nagy árok mellett sok régi határjel választja el Achad és
Wyfolu birtokot, további régi határjelek Vyfolu és Achad birtokok között, három sarok-
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határjel Rauazlyk hely felé, ahol Achad föld határait elhagyva a Johaz földdel közös határ
kezdődik, Rauazlyuk körül négy régi sarok-határjel, amik Johaz földet, Kersen földet és
Wyfolu földet választják el, árok, négy régi sarok-határjel, amik Kersen, Chwetatara és
Wyfolu földeket választják el, szántóföldek az árok mellett, három régi határjel, amik
Wyfolu és Chwetatara földeket választják el, négy régi határjel, két út, árok környékén két
régi határjel, Thopolcha folyó, két régi határjel, amik Chuetara és Wyfolu földeket választják
el. A cseh Chenyg comes lovagnak a fenti módon iktatott földek Veszprém megyében fek-
szenek. D. in oct. Resurr. d., a. eiusdem 1332.

E.: D10008. (53-2-3.) Hártya. Hátlapon külzet (Excellentissimo domino ipsorum, domino
Karolo dei gratia illustri regi Hungarie statutorie super possessionibus Tezer, Saag, Neuger, Ach et
Wyfolu vocatis in comitatu Wesprimiensi existentibus pro magistro Chenyg Bohemo aule domini
regis milite), későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló és rányomott pecsét vágásai.

R.: Véghely D., Száz. 10 (1876) 580–581; Iványi 11/2 109.
Megj.: Az oklevél másolatai: 1. DL 12806. (Curiai levéltár. Actus sollennes 3-1821.) 1734. szept.

22-i. 2. DL 107995. (Esterházy család pápai levéltára 32-41.) 18. századi, hiányos, a káptalan okle-
velének csak a határjárás lefolyását rögzítő részét tartalmazza.

240. 1332. máj. 1.

A váradi káptalan előtt Miklós volt vajda fia: Móric mester a fiával: Simonnal a maga és
frater-e, István fia: István nevében elmondta, hogy megfontolva Lampert fiai: László és
István hűségét és szolgálatait, amiket Móricnak teljesítettek már kora ifjúságuktól kezdve,
mindezek viszonzásául nekik és örököseiknek adja a Draua-n túl, Werewche megyében,
Bezerche (más néven Zenthyuan) birtok szomszédságában lévő két öröklött birtokát:
Dombul-t és Warsanolch-ot, azon szigeten kívül, amin a ..... van, minden tartozékukkal és
haszonvételükkel együtt (szántóföldek, erdők, kaszáló, folyó, a Warsanolch birtokhoz tar-
tozó …..), eddigi határaik szerint, magának és örököseinek semmi jogot vagy tulajdont
fenn nem tartva. Móric mester kötelezte magát és fiát: Simont arra, hogy Lampert fiait a
birtokokkal kapcsolatban szavatolni fogják. Minderről a káptalan a felek kérésére függő-
pecsétjével megerősített és chirographált oklevelet ad ki. D. in fe. Phylyppi et Jacobi, a. d.
1332., amikor István prépost, János olvasó-, Kálmán herceg [!] éneklő-, Jakab őrkanonok.
Arenga.

E.: D94. (28-6-2.) Hártya, bal oldalán sérült, több sorban 3-6 szó olvashatatlan. C iniciálé. Alsó
szélén az ABC betűk felső fele látható. Hátlapon későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi össze-
foglaló.

241. 1332. máj. 19. Visegrád

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy Wydyp-i Keme fiai: Bud és György, Sceme fiai:
Imre, Miklós és Péter, valamint Jakab fia: János kérésére a vasvári Szt. Mihály arkangyal-
egyház káptalanjának meghagyta, hogy tanúságtétele mellett Sehtur-i Sandur fia: Myko ki-
rályi ember folytassa le a vizsgálatot arról, hogy Keme fiai, Sceme fiai és János, valamint
őseik Karako vár nemes jobbágyai voltak-e, és az őseik és atyáik szolgálatai jutalmául a
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korábbi királyok (H), tudniillik [V.] István és fia, [IV.] László a várjobbágyság alól felmentve
a királyi szerviensek sorába helyezték-e őket okleveleikkel, amik aztán a Szt. Lampert-mo-
nostorban pusztító tűzben elégtek; a vizsgálat lefolytatása után pedig a királynak tegyenek
jelentést. Az uralkodó ugyanezt hagyta meg Vasvár megye comes-ének, vicecomes-ének
és szolgabíróinak is. A káptalan 1331. szept. 25-én és a megye hatósága 1331. okt. 6-án
kelt és itt átírt okleveleiből (l. 230. és 233. szám) a Keme fiai, Sceme fiai és János kérésére
végzett vizsgálatról tájékozódva, továbbá a Churle-i konvent privilégiuma értelmében az
uralkodó Keme fiait, Sceme fiait és Jánost, továbbá fiaikat és örököseiket meghagyja és
megerősíti a nemesség soraiban, mivel őseiket a korábbi uralkodók mentették fel [a vár-
jobbágyság alól] és helyezték az ország nemeseinek sorába. D. in Vysegrad, f. III. p. 22.
diem Georgii, a. d. 1332.

Á.: a 300. oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 111.

242. 1332. jún. 7. Visegrád

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy a Saag nevű királyi udvarnokföldet (possessio
wduornicalis) hűséges hívének és udvari familiárisának, a cseh (Bohemus) Chenyk-nek adta
használatra (ad utendum), azzal a kikötéssel, hogy addig nem veszi vissza tőle a birtokot,
ameddig örökös nélküli ember vagy hűtlenségbe esett személy más birtokát nem adja neki.
Mivel a birtokot mások jogainak sérelme nélkül akarta Chenyk részére iktattatni, ezért ok-
levelével utasította a vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház káptalanját, hogy küldje ki tanú-
ságtevőjét, akinek jelenlétében Beke, a királyi aula tárnoka, királyi ember kiszáll a birtokra,
az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében azt valós és régi határai mentén bejárja
és iktatja Chenyk mesternek használatra, amíg más birtokot nem kap helyette; az esetleges
ellentmondókat pedig megidézi a királyi jelenlét elé. Az uralkodó a vasvári káptalan 1331.
szept. 29-én kelt, itt átírt jelentéséből (l. 232. szám) értesült róla, hogy Saag birtokot Chenyk
mesternek iktatták addig, amíg a király más, örökös nélkül elhunyt vagy hűtlenségbe esett
személy birtokát, ami jogszerűen háramlott a kezére, nem tudja neki adományozni, ezért
az adományt az uralkodó megerősíti Chenyk mesternek és erről új pecsétjével megerősített
oklevelet bocsát ki számára. D. in Wysegrad, in fe. Penth., a. d. 1332.

E.: D10009. (53-2-4.) Hártya, N iniciálé. Hátlapon nagyrészt lepergett nagypecsét, és két, későbbi
kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

Megj.: 1. Hátlapon más régi jelzet: 53-1-3.
2. Az oklevél 18. századi másolatai: 1. SNA Listiny Erdődy 22. (56-8-68.) E szerint az

53-1-3 jelzetű oklevélről, vagyis feltehetően az E.-ről készült. 2. DL 108346. (Jeszenák család lt.)

243. 1332. aug. 20.

Az erdélyi káptalan előtt megjelent egyrészről Heethur-i Márk fia Marcyl fia: Miklós a
maga és távollévő apja nevében, másrészről Regen-i Dénes fia: Tamás mester, és Miklós
elmondta, hogy a Messes két oldalán fekvő Heethur, Band, Feermenus, Poptheluke,
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Kyrylzka és Nodghathar nevű birtokaikat szabad akaratukból Tamás mesternek adták Mik-
lós élete tartamára, megőrzés céljából (causa conservationis). Tamás mester tartozik a bir-
tokokat gyarapítani és saját védelmébe venni, megőrizni, mint a saját birtokait, ahogyan
ezt Tamás mester is megerősítette a káptalan előtt. Ha Miklós a birtokokat vagy ezek va-
lamelyikét el akarja adni, akkor csak [Tamás] mesternek adhatja el értékén. Ha Miklós örö-
kös nélkül hunyna el, akkor a birtokok tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt Tamás
mester és örökösei tulajdonába kerülnek örök birtoklásra. Minderről a káptalan pecsétjével
megerősített oklevelet ad ki. D. in fe. regis Stephani, a. d. 1332.

E.: D95. (93-10-2.) Hártya, hátlapján rányomott pecsétre utaló hártyacsík és későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: Bánffy I. 72–73.
R.: Erdélyi Okm. II. 755.

244. 1332. szept. 4.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje előtt meg-
jelent egyrészről Lukács fia: Lukács mester a szerviensei: Fábián és László nevében, más-
részről Odun fia Iowancha fia: Lewkus, és egybehangzóan elmondták, hogy a közöttük lévő
perben (miszerint Fábián és László ellopták Lewkus két ökrét és egy lovát, amiket Lewkus
a jog rendje szerint vissza akart szerezni) fogott bírók segítségével a következő megegyezésre
jutottak: szept. 29-én (22. die Nat. B. virg.) Lewkus a monostor előtt tartozik esküt tenni,
hogy a lova két budai márkát ér, Lukács pedig ugyanazon a napon a két budai márka dénárt
fizesse meg a konvent előtt a szerviensei helyett, és ha ezt indoklás nélkül elmulasztja, három
márka büntetést fizessen. Okt. 13-án (in quind. Michaelis) Lukács mester a szerviensei ne-
vében tartozik Lewkus-nek átadni azt az ellopott két, Buncha színű rudas ökröt, amiket
négy fogott bíró a hitére azonosnak mond, vagy azok becslése szerint az ökrök értékét ki
kell fizesse. Ha nem adja át az ökröket, vagy nem fizeti meg az értéküket, akkor 7 budai
márka, perbe lépés előtt leteendő bírságot kell fizetnie. D. VI. f. p. Egidii, a. d. 1332.

E.: D98. Hártya, néhol vízfoltos. Hátlapon külzet (Pro Leukus filio Iwanka filii Odon contra
Luchachium filium Lukachii ad XXIIm diem festi Nativitatis beate Virginis ad faciendum
iuramentum et eadem die ibidem coram nobis ad faciendam solutionem duarum marcarum
denariorum ad rationem Budensem, item ad quindenas beati Michaelis archangeli ad restitutionem
duorum bovorum vel pretium eorundem adsolvendum coram nobis ipse Lukachius ex parte Fabiani
et Ladislai servientium suorum) és zárópecsétre utaló vágások.

245. 1332. dec. 15.

A vasvári káptalan megállapítja a királyi udvarnokok Nagyszőllős és a győri püspök
Kisszőllős birtoka közötti határokat.

E.-je elpusztult vagy lappang.
R.: Iványi 11/2. 113. (Eszerint 15. századi egyszerű másolat, 50-1-3. régi jelzet alatt.)
Megj.: HHStA Familienarchiv Erdődy Archivrepertorium Lad. 50. Fasc. 1. Nr. 3. dec. 8.-i dá-

tummal hozza. (Sölch Miklós gyűjtése alapján)
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246. 1333. jan. 8.

A csázmai káptalan előtt monoszlói István fiai: Miklós és István birtokosztályt tesznek.

E.-je elpusztult vagy lappang.
R.: Iványi 11/2. 114. (Eszerint hártya, töredékes viaszpecséttel, 61-2-4. jelzet alatt.)

247. 1333. febr. 5. Visegrád

Pál comes országbíró tudtul adja, hogy azt a pert, amit színe előtt korábbi oklevelének
megfelelően a személyesen megjelent Kozma fia Iwancha fia: János viselt Odun fia
Iwancha fiai: István, Leukus és Jakab ellen (akik helyett Tamás fia: Leukus jelent meg meg-
bízólevéllel) a királyi hadoszlás nyolcadának 22. napján (22. die oct. residentie exercitus
regii) [jan. 29.], elhalasztja márc. 10-re (ad diem medii Quadr.) D. in Wysagrad, 8. die termini
prenotati, a. d. 1333.

E.: D104. Hártya. Hátlapon külzet (Pro Johanne filio Iwanche contra Stephanum, Leukus et
Jacobum filios Iwanche ad diem medii Quadragesime prorogatoria) és zárópecsétre utaló vágások.

Megj.: A keltezés módja ellenére az oklevél nem adja meg a hadoszlás napját, ami 1333-ban
jan. 1-jén volt, l. Piti 2016. 385.

248. 1333. márc. 17. Visegrád

Pál comes országbíró előtt megjelent a saját és a váradelőhegyi konvent korábbi okle-
veleinek megfelelően Kozma fia Iwancha fia: János nevében a váradelőhegyi Szt. István
első vértanú-monostor konventjének megbízólevelével Dubaa fia: Márton márc. 10-én (in
die medii Quadr.) Odun fia Iwancha fiai: Tamás, Miklós, István, Leukus és Jakab ellenében,
és elmondta, hogy az Egyed-i monostor kegyurasága Iwancha fia: Jánost, valamint Tamást,
Miklóst, Istvánt, Leukus-t és Jakabot közösen (communiter) illeti meg, amiből János részét
Odun fia Iwancha fiai annak kárára és sérelmére birtokolják. Erre Ogh (dict.) Miklós a
váradelőhegyi konvent megbízólevelével Tamás, István, Leukus és Jakab nevében azt vá-
laszolta, hogy ők nem János részét, hanem a sajátjukat bírják a monostor kegyuraságában,
és annak azt a részét, amiről János azt állítja, hogy közösen bírják, Iwancha fia: Miklós
János nagyapjának (avus) adományából bírja, erről oklevele is van, amit a következő idő-
ponton kész bemutatni az országbíró előtt, aki a vele törvényszéket ülő bárókkal és ne-
mesekkel úgy döntött, hogy színe előtt Iwancha fia: Miklós az oklevelet máj. 1-jén (in oct.
Georgii) tartozik bemutatni, hogy azt megtekintve döntést tudjon hozni a felek között. D.
in Vyssagrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1333.

E.: D103. (72-1-13). Hártya, néhol vízfoltos. Hátlapon külzet (Pro Johanne filio Iwanche filii
Kozma contra Thomam, Nicolaum, Stephanum, Leukus et Jacobum filios Iwanche filii Odon ad
octavas beati Georgii martiris prorogatoria) és zárópecsétre utaló vágások.
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249. 1333. ápr. 12.

Az egri káptalan 1333. ápr. 12-én (2. die oct. Pasche d., a. eiusdem 1333.) kelt zárt ok-
levele szerint színük előtt szentimrei (S. Emericus) Sebestyén fia: Lorand mester elmondta,
hogy egyrészről ő, másrészről rokona, Lochonch-i Dénes fia: István mester vasvári comes
ápr. 11-én (in dict. oct. Pasche d.) nemesekkel meg kellett jelenniük döntéshozatalra a káp-
talan előtt. A terminuson ő személyesen, István mester nevében pedig képviselője,
Cherewkwz-i (Tá. 1.: Chereukuzy) Péter fia: Pál megjelentek, és az oklevélben megnevezett
fogott bírók jelenlétében ez utóbbi elmondta, hogy ura nem tagadja, hogy Lorandnak része
van Thomay és Abad birtokokban, és örököség címén Lorandot és örököseit István mes-
terrel egyenlő rész illeti meg.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 307–308. (Tá. 1. alapján.) és 517–518. (Tá. alapján.) Mindkettő Tá.-ban.
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 76; Anjou-oklt. XVII. 167. szám.
Megj.: Az oklevél további tartalmi átiratai: 1. Egri káptalan, 1370. nov. 18. > Bebek Imre nádor,

1372. okt. 25. DL 41880. (Múz. Ta. ) 2. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Uo.) Meg-
egyezik Tá.-val. Ennek 1800. júl. 23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

250. 1333. ápr. 27.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje előtt meg-
jelentek egyrészről Odon fia Iwancha fiai: Miklós, Tamás, István, Leukus és Jakab mesterek,
másrészről Kozma fia Iwancha fia: János mester, és elmondták, hogy abban a perben, ami
közöttük Kenderzeg és Korog birtokok miatt volt, a következőképpen egyeztek meg: a
felek máj. 31-én (II. f. p. oct. Penth.) két-két nemes férfiút, Murul frater-ét: Gergelyt, va-
lamint a konvent mindkét fél részére kiküldött tanúságtevőjét tartoznak kivezetni a birto-
kokra, nekik a határokat és az okleveleiket megmutatják, és amit a négy fogott bíró, mint
rendes bírók (veri iudices) ezekről – továbbá Miklós mester három betöretlen (indomitus)
lovának megszerzéséről – döntenek, azt a felek tartoznak elfogadni. Ha a felek bármelyike
a döntést nem fogadja el, vagy nem jelenik meg a terminuson, akkor a másik féllel szemben
50 márkában marasztaltasson el. Odon fia Iwancha fia: Miklós mester az Egged-i monos-
torban, Petri-ben, Kaga-n és Rezuge-n bírt kegyuraságokat visszaadja Kozma fia Iwancha
fia: Jánosnak, mivel az ő adományából bírta ezeket. Ugyanaznap a felek a kegyúri jogokban
a fogott bírók előtt osztályt kell tegyenek. A békebírság felét János, a másik felét Odun fia
Iwancha fiai fizetik. Ha a bíró őket ....., akkor bírság nélkül jelenhetnek meg bírójuk előtt.
D. III. f. p. Georgii, a. d. 1333.

E.: D99. (72-1-12.) Hártya, alján vízfoltok, néhány helyen nem olvasható. Hátlapon külzet (Pro
magistro Johanne filio Iwanche filii Cosme contra filios Iwanche filii Odon ad secundam feriam
proximam post octavas festi Penthecostes proxime nunc venturas ad adducendum duos viros
nobiles ad facies possessionum Kenderzeg et Korog vocatarum ad arbitrium et super acquisitione
trium equorum ad faciendum iudicium presente nostro testimonio), valamint kerek zárópecsét tö-
redékei. 
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251. 1333. jún. 8.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje előtt meg-
jelent Durug fia Miklós fia: Konrád mester és János mester (ue. Durug fia Péter fia:
Iwachyn mester notarius-a), és utóbbi ura: Iwachin, valamint annak fivére (frater): Péter
mester nevében Odun fia Iwancha fiait: Miklós, Tamás, István, Leukus és Jakab mestereket,
továbbá Kozma fia Iwancha fia: János mestert eltiltották Odun fia Iwancha fia: István
mester Egged-i monostorban levő  kegyúri joga (ius patronatus), továbbá a Kaga-n, Petry-n,
Reyzege-n és Egged-en, valamint bármely más birtokon lévő, az Egged-i monostorhoz
tartozó részek osztályától, mivel Drugetter János nádor és Bihar megye színe előtt (coram
magnifico viro domino Johanne Drugetter palatino cum comitatu Byhoriensi) a
váradelőhegyi monostor mellett (circa) István kegyúri jogát és birtokrészeit tőle Iwachin
mester és Péter a jog rendje szerint megszerezték és János nádor privilégiuma értelmében
magukhoz csatolták. D. III. f. p. quind. Penth., a. d. 1333.

E.: D102. Hártya, vízfoltos, néhol nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Prohibitionalis pro
magistris Iwachyno et Petro filiis Petri filii Durug contra filios Iwanche filii Odun et contra
Johannem filium Iwanche filii Cosme) és zárópecsét kis töredékei.

252. 1333. jún. 8.

[Péter prépost] és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje [tudtul
adja, hogy korábbi] oklevelüknek megfelelően egyrészről [Odon fia Iwancha fiai:] Miklós,
Tamás, István, Leukus és Jakab mesterek, másrészről Kozma fia [Iwancha fia: János  mes-
ter] máj. 31-én (II. f. p. oct. Penth.) tartoztak két-két nemes férfiút és a konvent felek ré-
szére küldött közös kiküldöttjét Egged, Petry, Kaga és Rezuge birtokaikra kivezetni az
azokban, valamint az Egged-i monostorban levő kegyuraságok osztályára. A konvent a
két fél kérésére kiküldte Miklós mester [karbeli klerikust], aki a konventbe visszatérve azt
jelentette, hogy a kijelölt időpontban a felek a négy nemest kivezették birtokaikra és segít-
ségükkel ott a következő, örök időkre szóló osztályt tették: a Petry-i birtokon lévő, csak
őket megillető, a Berukyo folyó melletti részen a falu közepén lévő malomtól kezdve a
Fyuzespothak folyóig minden telek és a telkeken lakó jobbágyok Kozma fia Iwancha fia:
János birtokába kerülnek, a malomtól nyugat felé a telkek és az azokon élő jobbágyok
pedig Odon fia Iwancha fiainak tulajdonába. A Fyuzespothak-on túli puszta telkek Odon
fia Iwancha fiaihoz kerülnek, a Petry falu végében nyugatra lévő három malom bevétele-
inek fele Jánoshoz, a másik fele pedig Odon fia Iwancha fiaihoz. A földeket, vizeket és
más haszonvételeket közös tulajdonban hagyják. Eghazaskaga nevű birtokukat, ami a papi
halászóhelyig (piscina sacerdotalis) és egy hegyig terjed, a következő módon osztották fel:
a falu Zekulhyd falu felé eső fele János tulajdonába kerül, a Jakovkagaya felé eső fele pedig
Odon fia Iwancha fiaiéba. Az ott lévő régi telkek rét felé eső fele Odon fia Iwancha fiainak,
míg a hegy felé eső része Jánosnak jutott. A régi telkek között két határjelet emeltek kö-
zépen, [amik az egyik oldalról a Kaga birtokon emelt] Boldogságos Szűz-egyház szenté-
lyére, a másik oldalról pedig Mykula falu egyházára mutatnak (ostenderent). Eghazaskaga
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falu haszonvételeit a felek közös használatban hagyták. Az Egged birtokon őket illető bir-
tokrészt a következőképpen osztották fel: az Egged faluból Letha faluba vezető úttól
kezdve Egged falu víz körüli része Odon fia Iwancha fiai, míg a keleti része János tulajdo-
nába kerül. A földek, vizek, erdők, hegyek és más haszonvételek közös tulajdonban ma-
radnak. Rezuge birtokot a következőképpen osztották fel: a falut két részre osztó út egyik
oldalán, az erdő, azaz észak felé elterülő rész János tulajdona, míg a dél felé eső része
Odon fia Iwancha fiaié. A falu egyéb haszonvételeit, valamint az Egged-i monostort és a
falvakban található egyházakat közös használatban hagyják. A konvent jelen oklevél vissza-
vitele után privilégium kiadását ígér. D. III. f. p. quind. Penth., a. d. 1333.

E.: D101. Hártya, vízfoltos, ezért néhány helyen olvashatatlan, ezek a részek [ ] között, az áti-
ratból pótolva. Hátlapon rányomott pecsét vágásai.

Á.: Váradi káptalan, 1432. ápr. 16. D510.

253. 1333. nov. 18. Visegrád

Pál comes, [I.] Károly király (H) országbírója tudtul adja, hogy okt. 16-án (in fe. Galli)
megjelent színe előtt egyrészről Farkas fia: Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i comes a maga és
fiai: Kona (dict.) Miklós és Mihály pozsonyi prépost nevében a király megbízólevelével,
másrészről ue. Farkas fia: Péter mester, Tamás vajda fivére (frater uterinus) a maga és fiai:
István, Tamás és Domonkos nevében az esztergomi káptalan megbízólevelével, és közösen
a következő bevallást tették: öröklött, vásárolt és bármilyen módon szerzett birtokaikban
a budai káptalan oklevelével már osztályt tettek, amit két birtok (a Nógrád megyei, egymás
szomszédságában fekvő és közösen használt Zechan és Warad) kivételével sértetlenül meg
akarnak őrizni. Azonban a közöttük hosszában kettéosztott Zechan és Warad nevű birto-
kokon akaratuk ellenére a jobbágyaik között folyamatosan ellenségeskedések, jogtalansá-
gok, túlkapások és károkozások történtek és történnek, amiket meg akarnak szüntetni,
ezért a két birtok ügyében közös akarattal a következő elrendezést tették: Farkas fia: Péter
és fiai, miután rokonaikkal tanácskoztak, okt. 24-én (domin. p. oct. Galli) az országbíró
elé visszatérve tartoznak elmondani, hogy a két birtokot közös akarattal a királyi ember és
az esztergomi káptalan tanúságtétele jelenlétében nem hosszában, hanem a birtokok ut-
cáinak fekvése szerint, az utcákat széltében két egyenlő részre fel akarják-e osztani (ebben
az esetben Péter és fiai választhatják ki a részüket, a másik felét pedig Tamás vajdának és
örököseinek kell átadniuk). Ha a birtokot nem akarják felosztani, akkor azok, valamint a
szomszédságukban fekvő Kyusrimolch birtok fele fejében Tamás vajda és fiai átadják szer-
zett Draa és öröklött Chatar birtokaikat, valamint Kyushugagh birtokuk felét örökös bir-
toklásra Péternek és örököseinek, Zechan, Warad és Kyusrimolch birtokok pedig minden
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Tamás vajdáé és örököseié. Ha a felek valamelyike
jelen rendelkezést meg akarja változtatni, akkor a Zechan és Warad birtokokban élvezett
részét a másik fél javára veszítse el. Ha Péter és fiai Draa, Chatar és Kyushugagh birtokokat
választják, akkor abban őket Tamás vajda és örökösei kötelesek szavatolni, ha pedig nem
tudják, akkor Nógrád megyei birtokaikból Draa birtok helyett, annak megszemlélése után,
hasonló minőségű és értékű birtokot kell adniuk Péter mesternek és örököseinek, de a sza-
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vatolás elmulasztása címén Péter mester, fiai és örökösei Zechan, Warad és Kyusrimolch
birtokból nem kaphatnak részt. A két birtok kivételével a budai káptalan oklevelében rög-
zített birtokosztályt a felek maguk és örököseik között meg akarják őrizni örök időkre.
Okt. 24-én megjelent az országbíró előtt Péter mester a maga és az esztergomi káptalan
megbízólevelével képviselt fiai nevében, és elmondta, hogy Zechan és Warad birtokokat a
fenti módon fel akarják osztani, és ehhez szükségük van a királyi ember és az esztergomi
káptalan tanúságtevőjének kiküldésére. Az országbíró ezért levelével felkérte a káptalant,
hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Herenchan-i Tót (Sclavus) Tamás
és Teryen-i Bulchard fia: Reynold (Tamás vajda és fiai részére), valamint Zyudi-i Lőrinc
fia: Tamás és Pál fia: István (Péter mester és fiai részére), királyi emberek okt. 31-én (domin.
an. OO. SS.) szálljanak ki Zechan és Warad birtokokra, azokat a korábban írt módon osszák
két egyenlő részre a felek vagy törvényes megbízottjaik jelenlétében minden tartozékukkal
és haszonvételükkel együtt, ezek egyik felét Péter mester és fiai válasszák ki maguknak, a
másik fele pedig legyen Tamás vajdáé és fiaié örökös birtoklásra. Mindezekről a káptalan
nov. 7-re (ad 8. diem) tegyen jelentést a királynak. Akkor megjelent az országbíró előtt
Tamás vajda a maga, valamint az uralkodó megbízólevelével a fiai nevében, továbbá fivére:
Péter  a maga és az esztergomi káptalan megbízólevelével a fiai nevében, és bemutatták az
esztergomi káptalan oklevelét. Eszerint a káptalan az országbíró kérésének megfelelően
tanúságtevőül kiküldte Miklós honti főesperest a fentebb megnevezett királyi emberekkel,
akik a káptalanba visszatérve egyrészről Leonard fia: Domonkos comes (Tamás vajda és
fiai országbírói megbízólevéllel rendelkező képviselője), másrészről Péter mester és fiai:
István, Tamás és Domonkos jelenlétében egybehangzóan azt jelentették, hogy a királyi
emberek Miklós főesperes jelenlétében okt. 31-én Zechan és Warad birtokokra kiszállva a
felek által odavezetett fogott bírókkal, Leonard fia: Domonkos comes (Tamás vajda és fiai
megbízottja), valamint Péter mester és fiai jelenlétében a birtokok két utcáját (contratas et
vicos) széltében, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt két egyenlő részre osz-
tották, és egyik felét választásuk szerint Péter mesternek és fiainak, másik felét pedig Tamás
vajdának és fiainak hagyták örök birtoklásra. Határjárás: először Zechan birtok utcáját osz-
tották két részre és két határjellel választották el, egyet délről és egyet északról állítva. Az
utcák nyugati, az Ipul folyó mellett fekvő részét választották maguknak Péter mester és
fiai, a keleti fél így Tamás vajdáé és fiaié lett. Zechan birtok szántóföldjére mentek, ami
északról Tomb fia: Miklós Pesthan nevű földjével határos és a két föld között földjelet
emeltek, rét közepén földjelet emeltek, erdőben tulfa-t határjellel körülvettek, erdőben
újabb tulfa, amit határjellel megjelöltek, az erdő és a síkság között visszatértek a falut ket-
téválasztó első határjelhez, innen délnek fordulva folyamatosan elhelyezett határjelek men-
tén érték el Almas és Wossyan birtokok határait, ahol határjelet emeltek. A szántóföldek,
a mező és erdőn Ipul folyó menti erdőig tartó felét választották maguknak Péter mester
és fiai, a másik, keleti fél Warad birtokig pedig Tamás vajdáé és fiaié maradt. Az Ipul folyó
melletti erdőt két részre osztották és az erdő kezdeténél határjelet állítottak, az erdő köze-
pén a Kapras föld mellett egy Berch-en lévő tulfa-t körben megjelöltek és alatta két földjelet
állítottak, innen megjelölt fák mentén az Ipul folyóig halad a határ. Az erdő felső része Pé-
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teré és fiaié a választásuk szerint, míg a másik, Hugagh falu felőli része Tamás vajdáé és
fiaié. A Péter mester és fiai részén lévő ligetben lévő rétek közül kettő Tamásé és fiaié, va-
gyis a Kapras föld melletti nagy rét és az, amit az Almas-i népek használnak a malom alatt,
az Eer-nek nevezett árkon túl. Az Ipul folyón lévő négykerekű és négykövű malom
(molendinum .... quatuor rotas in quattuor molares habens) a felek közös használatában
marad. Eztán Warad birtokra mentek, aminek Zechan birtoktól elválasztó határai a követ-
kezők: nagy út mellett a Dolyan rész felől földjelet állítottak, három tulfa alatt határjelek,
homokos (sabulosus) dombon földjel, Kengeluspatak folyónál földjel, a Kengeluspatak
folyó medre, Kengeluspatak Waradpatak-ba való beömlésénél határjelet emeltek, a Zechan-
ről Warad-ra menő nagy útnál földjelet emeltek, a Rymolch-ről Zechan-ra menő nagy út,
az úton továbbhaladva harazth fa alatt két földjelet emeltek, az egyik Zechan birtoké, a
másik pedig Warad birtoké. A Warad birtokot két része osztó határok: Berch-en a Geech
földet és Warad-ot elválasztó határ, itt két tulfa alatt egy földjelet emeltek, másik berch-en
földjel, völgyben földjel, hegyen földjelet emeltek, a hegyen lévő Szt. György vértanú-egy-
ház alatt kőből egy határjelet emeltek, több határjel a Waradpataka folyóig, ahol egy föld-
jelet emeltek, a Rymolch-ról Zechan-ra menő nagy út mellett földjelet emeltek, a Zechan
és Warad birtokokat elválasztó határok mellett egy új határjelet emeltek, ezek közül az
egyik Zechan birtok Tamás vajdának és fiainak jutó részét, a másik Warad birtokot, a har-
madik pedig Warad birtok felét választja el. Warad birtok Zechan falunak Tamás vajda és
fiai részével szomszédos felét, ahol Szt. Germanus-kőegyház van, Péter mester és fiai ma-
guknak választották, a másik, Rymolch felé eső fele, ahol Szt. György vértanú-egyház van,
Tamás vajdáé és fiaié. Leonard fia: Domonkos comes (Tamás vajda és fiai megbízottja),
Péter mester és fiai az esztergomi káptalan előtt kijelentették, hogy a birtokok fenti meg-
osztásába beleegyeznek és azt örök érvényűnek szánják, azt sem ők, sem örököseik sem-
milyen címen nem vonhatják vissza. Ha valamelyik fél vagy örökösei a fentieket
megváltoztatni vagy visszavonni akarná a jövőben, akkor a másik féllel szemben patvar-
kodóként marasztaltasson el. A korábbi, a budai káptalan, illetve bármely más oklevéladó
oklevelében rögzített birtokosztályokat a felek örökre meg akarják őrizni. Mindezekre Far-
kas fia: Péter mester és fiai: István, Tamás és Domonkos magukat, valamint Domonkos
comes képviselőként Tamás vajdát és fiait kötelezte az esztergomi káptalan előtt. A felek
az országbíró háromszor megismételt kérdésére azt válaszolták, hogy Zechan és Warad
birtokok fenti osztályát az esztergomi káptalan előtt tett kötelezettség-vállalással együtt
meg kívánják tartani, ahogyan a többi birtoknak a budai káptalan és bármely más oklevél-
adó oklevelében rögzített osztályát is. Minderről az országbíró a felek kérésére függőpe-
csétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. Wyssegrad, 12. termini reportationis serie
prenotate, a. d. 1333.

E.: D100. (96-13-7.) Hártya, hiányzó N iniciálé. Vízfoltos, néhol nehezen olvasható. Majdnem
ép függőpecsét. Hátlapon egykorú kezekkel két tárgymegjelölés (Privilegium ….. similiter ..... super
possessionibus quondam Nicolai filii Nicolai de .....;  Privilegium divisionale super possessionibus
Sechen et Warad intrascriptis inter Thomam woyuodam et Petrum filios Farkasii), valamint későbbi
kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi kivonatok.
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254. 1333–1339.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje előtt egy-
részről Odon fia Iwancha fia: Miklós mester, másrészről Kozma fia Iwancha fia: János
együtt Zeuke (dict.) Jánossal (akit a felek kérésére a konvent küldött ki) elmondták, hogy
abban az ügyben, ami közöttük a Feleghaz és Co…[folua] birtokok között fekvő Feny és
Mily [birtokok] miatt van, fogott bírók segítségével, Zeuke (dict.) János jelenlétében a kö-
vetkező megegyezésre jutottak: Bereg megye comes-e és szolgabírói, valamint bármely
más oklevéladó egymás ellenükben kiadott okleveleit érvénytelenítik ...... [D.] ..... Georgii,
a. d. …..

E.: D2070. Hártya, vízfoltos, kb. fele olvashatatlan. Hátlapon külzet (Compositionalis et
obligatorie pro magistro Nycolao filio Iwanche filii Odon [contra] magistrum Johannem filium
[Iwanche] filii Cosme super seditione cause [Fe]legh[a]z [et] …folua mote) és zárópecsét töredékei.

Megj.: Keltezése Péter prépostságának időhatárai alapján.

255. 1334. ápr. 1.

Az egri káptalan 1334. ápr. 1-jén (f. VI. p. Pasche d., a. eiusdem 1334.) kelt zárt oklevele
értelmében szentimrei (S. Emericus) Sebestyén fia Lorand fiai: György, Pál és Jakab a
maguk és fivéreik (frater): Imre, Tamás, László, Dénes és Sebestyén nevében tiltakozva el-
mondták, hogy tudomásuk szerint atyjuk arra törekszik, hogy Lochonch-i Dénes fia: István
mesterrel és frater-eivel a birtokaikban és birtokrészeikben örök érvényű osztályt tegyen,
de ők jelen tiltakozással atyjukat és Dénes fiait, valamint mindenki mást a fenti osztály
megtételétől eltiltják.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 518–519. (Tá.-ban.)
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 79–80. 
Megj.: Az oklevél Tá.-val megegyező másik példánya: DL 42999. (Múz. Ta.) Ennek 1800. júl.

23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

256. 1334. ápr. 28.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje tudtul
adja, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően Kozma fia Iwancha fia: János mester Odon
fia Iwancha fia: Miklós mester három betöretlen (indomitus) lovának eltulajdonítása miatt
hat márkát (minden márkát 50 garassal számolva) tartozott fizetni Miklósnak két részletben
– három márkát márc. 9-én (in oct. medii Quadr.) és három márkát ápr. 24-én (in fe.
Georgii) – a prépost és a monostor előtt, azzal a kikötéssel, hogy ha elmulasztja az egyik
terminust, akkor kétszeres büntetést fizessen. János mester a két terminuson a hat márkát
Miklós mesternek megfizette a konvent előtt, ezért őt ezügyben Miklós nyugtatja. Ha Mik-
lós, a fiai, frater-ei vagy rokonai és nemzetségtársai a három ló miatt ismét pert kezdenek,
akkor ..... marasztaltassanak el János mester ellenében. Miklós mester a lovak ügyében kelt
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okleveleit átadta Jánosnak, az esetleg át nem adottakat pedig érvényteleníti. D. 5. die ultimi
termini predicte solutionis, a. d. 1334.

E.: D107. Hártya, hátlapon külzet (Expeditoria super solutione sex marcarum ratione ablationis
trium indomitorum equorum magistri Nycolay filii Iwanche filii Odon pro magistro Johanne filio
Iwanche filii Cosme facta coram nobis) és zárópecsét kis töredékei.

257. 1334. máj. 30. Visegrád

Pál comes országbíró tudtul adja, hogy az egyrészről Kis (Parvus) Kozma fia Iwancha
fia: János, másrészről Odun fia Iwancha fiai: Tamás, Miklós, István, Leukus és Jakab közötti
békebírság felének ügyében nyugtatja őket, mivel Iwancha fia: János máj. 22-én (in. oct.
Penth.) megfizetett neki fél márkát. D. in Wyssegrad, 9. die oct. predict., a. d. 1334.

Á.: a 272. számú oklevélben. 

258. 1334. aug. 15. Visegrád

Ismeretlen oklevéladó tudtul adja, hogy [megjelent előtte Iwancha] fia: Miklós nevében
István [és bemutatta] a váradi káptalan oklevelét, miszerint az oklevéladó korábbi okleve-
lének megfelelően Odun fia [Iwa]ncha [fia:] [Miklós] huszonötöd-magával, nemes eskü-
társaival aug. 1-jén (in oct. Jacobi) a váradi káptalanban esküt kellett tegyen Kozma fia:
[Jakab] ellenében arról, hogy az elmúlt évben, a Tamás apostol ünnepe előtti ..... napon
Jakab Feleghaz birtokát, ahol az lakhelyét (specialis residentia) tartja, nem rombolta le, .....
okleveleit, ingó és ingatlan javait nem [rabolta el], sem a védekezéshez szükséges [eszkö-
zöket] ˙(….. munimenta) ötven márka értékben nem vitte el, ezenfelül pedig nem okozott
10 márka kárt tetteivel. A terminuson Miklós a váradi káptalan kiküldöttje, Egyed ..... je-
lenlétében letette az esküt, ezért őt az oklevéladó mindezek ügyében nyugtatja. D. in
Wyssegrad, in fe. Ass. B. virg., a. d. 1334.

E.: D106. Hártya, kb. harmada hiányzik. Hátlapon külzet (Pro Nicolao filio Iw[anche] contra
Jacobum filium Cosme super sacramento deposito expeditoria).

259. 1334. okt. 8.

A nyitrai káptalan előtt megjelent egyrészről Chermen-i Elleus özvegye: Margit asszony
és a fiai: Miklós és Elleus, másrészről veje (sponsus), Gyurke fia: Pál comes a felesége:
Klára nevében a vasvári Szt. Mihály-egyház káptalanja megbízólevelével, és elmondták,
hogy a Klára asszonynak járó leánynegyed miatt közöttük támadt pereskedésben fogott
bírók segítségével a következő módon egyeztek meg: Margit asszony engedélyével és egye-
tértésével Miklós és Elleus a leánytestvérüknek, Klárának és örököseinek, valamint általa
Pál comes-nek adnak örökre a jelenleg Dyuek-en, Bossan-on és Chermen-en bírt birtoka-
ikból egy telket (sessio) Chermen-ben a saját telkük mellett nyugatról és földeket a
Perezlen-ről Chermen-re menő nagy út és ezen határok között: Selgin [?] és Gyula (Jula)
fiai birtokainak határai, falu vége, az Elleus fiai tulajdonában lévő régi szőlő, Elleus fiainak
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telke, Poparka nevű árok, rét, folyó, árok helye, Turmas-ról, más néven Kyschermen-ről
jövő út. Ha Klára örökösök nélkül hal meg, akkor a telek és a föld ismét Miklós és Elleus
tulajdonába kerül. A Chermen birtokon fekvő erdőket osztatlanul bírják. Miklós és Elleus
kijelentették, hogy ha elfoglalt birtokaikat vissza tudják szerezni, akkor a negyedet azokból
is ki fogják adni Klárának. Miklós, Elleus és Pál (Klára nevében) kötelezték magukat, hogy
ha közülük valaki a fentieket részben vagy egészben megszegi, akkor a másik féllel szemben
20 márka perbe lépés előtt kifizetendő bírságban marasztaltasson el. Erről a káptalan pe-
csétjével megerősített oklevelet ad ki. D. 3. die oct. Michaelis, a. d. 1334, amikor Sándor
olvasókanonok.

Á.: a 429. számú oklevélben. 

259a. 1334.

Pál comes országbíró 1334-ben (a. Christi 1334.) kelt oklevele szerint színe előtt Nagy
(Magnus) Péter fia: Tamás mester, Chokakv-i és Gestus-i várnagy előadva hű szolgálatait
adományul kérte magának a Raaba ~ Raba folyó mellett fekvő, Vasvár megyei
Vamusfeulde nevű birtokot, amiről azt állította, hogy egykoron királyi mézadó (vulgariter
mezadou) condicionarius népeké volt, ezért a király adományozási jogához tartozik. Az
uralkodó Tamás mester hűséges szolgálatainak viszonzásáról gondoskodni akart, ezért
meghagyta a vasvári káptalannak, hogy tanúságtevőjük jelenlétében az ország szokásának
megfelelően a szomszédok és határosok összehívása után Belpach fia: Egyed királyi ember
a birtokot járja be és iktassa Tamásnak, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a királyi
jelenlét elé Tamás ellenében. Az iktatás során Zeuchud-i Tristan fia: András és Guge fia:
Sebeuk ellentmondott, ezért őket Tamás mester ellenében megidézték a királyi jelenlét elé.
Mivel András és Sebeuk Vamusfolde birtokot Pál országbíró előtt visszaadták Tamás mes-
ternek királyi adomány címén (ahogyan az a király privilégiumában is áll), ezért az ország-
bíró meghagyta a vasvári káptalannak, hogy a Raba mellett, a Hollos és Zeuchud birtokok
között fekvő Vamusfeulde-t a mondott királyi ember és a tanúságtevőjük iktassa Tamásnak,
majd a birtokot minden tartozékával, bevételével és haszonvételével régi határai szerint
királyi adomány címén Tamás mesternek és örököseinek ítélte örök birtoklásra.

Tá.: az 592. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 28–29. (Tá.-ban.) 
R.: Süttő 2009. 25. 

260. 1334–1342., Pünkösd 15. napja. Visegrád

[Druget] Vilmos [nádor, a kunok bírája] tudtul adja, hogy színe előtt a király oklevelének
megfelelően Odun fia [hátlap: Iuanka fia: Leukus] Pünkösd 15. napján (in quind. Pent.) 10
márkát kellett fizessen bizonyos bírság fejében. A terminuson ..... 80 garas híján megfizette
a 10 márkát, a [hiányzó rész] kifizetését pedig a nádor bírság nélkül elhalasztotta [júl. 15-
re] [hátlap: (22. die Nat. Johannis Bapt.)]. Ha akkor nem fizeti meg ..... D. in Wyssegrad,
termino supradict., a. d. 13…..
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E.: D93. Hártya, sérült, kb. fele nem olvasható. Hátlapon külzet (Pro Leukus filio Iuanka super
solutione octuagesima grossorum vicesimo secundo die Nativitatis Sancti Johannis [Baptiste]
facienda) és zárópecsét kis töredéke.

Megj.: A keltezés évéből csak az első két számjegy olvasható. Druget Vilmos 1334–1342 között
volt nádor, l. Engel, Archontológia I. 3. 

261. 1335. márc. 13. Visegrád

[I.] Károly király (H) a váradelőhegyi Szt. István-monostor konventjének: jelentette neki
Iwanka fia: Miklós, hogy akarata ellenére a fivére (frater), Leukus magának szedi be a Durug
és Pardan birtokokon levő részeikből járó földbért (terragium) és adót (collecta). Ezért az
uralkodó utasítja a konventet, hogy Feeleghaz-i István vagy Kerek (dict.) János királyi em-
berrel küldje ki tanúságtevőjét, akik tudják meg az igazságot a fentiekről, majd a konvent
tegyen jelentést. D. in Wysegrad, f. II. p. Remin., a. d. 1335.

Á.: a 265. számú oklevélben. 

262. 1335. márc. 28. Felpályi

Péter mester bihari vicecomes és a megye négy szolgabírója tudtul adja, hogy az előttük
megjelent Iwancha fia: Miklós mester kérésére kiküldték Ken…..-i Móric fia: Miklós megyei
embert, aki visszatérve azt jelentette, hogy Miklós fivérét (frater), Istvánt ….., mivel Miklóst
... a Szt. György vértanú-egyház ..... telket (fundus, curia), de István azt mondta, hogy …
.. a birtokukon megfizette ...... Iwancha fia: Miklós kapuja előtt ...... Miklós Gergely nevű
...... …... ünnepe utáni kedden (III. f. p. fe. ...) ....., továbbá ..... kivont karddal a mezőről a
faluba kergette és meg akarta ölni. Valamint ….. Oculi vasárnapja előtti ..... István fia .....,
hogy ..... D. in Felpal, f. III. p. Letare, a. d. 1335.

E.: D115. Hártya, vízfoltos, sok helyen nem olvasható. Hátlapon külzet (Pro magistro Nicolao
filio Iwanche contra Stephanum fratrem suum …..) és zárópecsét nyoma.

263. 1335. ápr. 2. Eger

János mester, Borsud-i főesperes, N. [Miklós] egri püspök általános vikáriusa tudtul
adja, hogy Luchunch-i Dénes fia: István mester kérésére mindazoknak a bírságoknak a
bírói részét elengedi neki, amikben színe előtt István Felicián fia: Miklóssal szemben el-
marasztaltatott, a perbeli ellenfélnek járó rész sértetlenül hagyásával. D. Agrie, in domin.
Judica, a. d. 1335.

E.: D108. (28-13-1.) Hártya, hátlapon külzet (Super facto relaxationis iudiciorum decem
marcarum pro magistro Stephano filio Dyonisii de Luchunch per nos sibi facte), rányomott
zárópecsét és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: Bánffy I. 80.
R.: Bónis–Balogh 98; Anjou-oklt. XIX. 171. szám.
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264. 1335. ápr. 9. Visegrád

[I.] Károly király 1335. ápr. 9-én (in domin. Ramis palmarum, a. d. 1335.), Vissegrad-on
kiadott nagypecsétes oklevele értelmében egyrészről Lochonch-i Dénes fia: István mester,
másrészről Sebestyén fia: Lorand az uralkodó előtt megjelenve elmondták, hogy abban a
perben, amit István mester folytatott Lorand ellen, fogott bírók segítségével a következő
megegyezésre jutottak: Lorand a Heveswywar megyei Igaar és Tynodtew (ahol Szt. Kozma
és Damján vértanú-egyház van) birtokokat régi határaik szerint István mesternek hagyja bir-
toklásra. Cserébe István mester Zenthemreh és Paulythelek (ahol Szt. György vértanú-egyház
van) birtokokat, valamint Lorand Abad birtokon (ahol Szt. István király-egyház van) levő
részét vagy telkét (portio seu sessio) Lorandnak hagyja birtoklásra, szavatosság vállalásával.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 307. (Tá. 1. alapján.) és 522–523. Mindkettő Tá.-ban.
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 80–81; Anjou-oklt. XIX. 185. szám.
Megj.: További tartalmi átiratai: 1. Bebek Imre nádor, 1372. okt. 25. DL 41880. (Múz. Ta.) 2.

Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. DL 42999. (Uo.) Megegyezik az Erdődy levéltárban fennma-
radttal. Ennek 1800. júl. 23-i másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

265. 1335. máj. 8.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje jelenti
[I.] Károly királynak (H), hogy 1335. márc. 13-án kelt és itt átírt oklevelének (l. 261. szám)
megfelelően az abban foglaltak végrehajtására Feeleghaz-i István királyi emberrel kiküldték
familiáris szerviensüket, Miklós fia: Istvánt, akik visszatérve azt jelentették, hogy Byhor,
Zoulnuk és Zabouch megyék nemeseitől, közrendűitől, egyháziaktól, világiaktól, és minden
rendű és rangú embertől megtudták, hogy minden a király oklevelében foglaltak szerint
történt. D. in quind. Georgii, a. d. 1335.

E.: D108a. (72-1-14.) Hártya, hátlapon külzet (Domino regi pro magistro Nycolao filio Iwanche
contra magistrum Leukus fratrem eiusdem inquisitoria) és kerek zárópecsét töredékei.

266. 1335. máj. 9. Felpályi

[..... bihari vicecomes és a] négy szolgabíró tudtul adja, hogy korábbi oklevelüknek meg-
felelően [hátlap: Iwancha] fia: Miklós mester máj. 9-én (f. III. p. Zanislai [!]) a fivére (frater):
Leukus ellenében nyolcadmagával, nemes eskütársaival esküt kellett tegyen a megye ható-
sága előtt, hogy jan. 20-án (VI. f. an. domin. Nonagesimarum) a szerviensét, Og (dict.)
Istvánt nem kergette bicellum-mal Leukus udvarához (curia), annak ajtaját nem döfte át a
bicellum-mal, ..... ahol Leukus felesége is ott volt, nem ….., amíg az asszony ....., ...... Leukus
házából hatalmaskodva nem akarta elkergetni. Továbbá márc. 26-án (in domin. qua
cantatur Letare) Leukus-t …... A terminuson Miklós eskütársaival együtt az esküt letéve
tisztázta magát ….. D. in Felpaly, die et termino prenotato, a. d. 1335.

E.: D116. Hártya, vízfoltos, kb. harmada olvashatatlan. Hátlapon külzet (Pro magistro Nicolao
filio Iwanche contra Leukus fratrem suum super depositione sacramenti expeditionalis).
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267. 1335. jún. 22. Visegrád

Mesko veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja megtudta, hogy XXII. János pápa
bullájával felmentette a magyarországi pálos szerzeteseket (viri heremite sancti Pauli primi
heremite ordinis beati Augustini per Hungariam) a bármilyen címen kezükön lévő és ezután
hozzájuk kerülő földjeik és szőlőik után fizetendő tized alól, ha ez nem jár az egyház szá-
mára nagy kárral. A püspök ezért megparancsolja a tizedszedőknek, azok megbízottjainak
(procurator), a plébánosoknak, káplánoknak és az egyházak rector-ainak, hogy a veszprémi
egyházmegyében élő pálos szerzeteseket a földjeik és szőlőik tizedei okán ne zaklassák.
D. in Wyssegrad, in oct. Corporis Christi, a. d. 1335.

Á.: a 328. számú oklevélben. 
K.: AO III. 173–174. 
R.: Anjou-oklt. XIX. 362. szám.
Megj.: Az oklevél másik átirata: budai káptalan, 1360. szept. 17. DL 2928. (Acta Paulinorum.

Pápa 10-2.)

268. 1335. jún. 25. Buda

Pál comes országbíró tudtul adja, hogy a Kis (Parvus) Kozma fia Iwancha fia: János és
Móric fia: Miklós közötti pert Bihar megye vicecomes-e és szolgabírói oklevelének meg-
felelően jún. 18-án (in quind. Penth.) kellett volna tárgyalni, de azt a felek akaratából elha-
lasztja aug. 22-re (ad oct. Ass. B. virg.), a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8.
die termini prenotati, a. d. 1335.

E.: D112. Hártya, hátlapon külzet (Pro Johanne filio Iwanche contra Nicolaum filium Mauritii
ad octavas Assumptionis beate Virginis prorogatoria) és zárópecsétre utaló vágások.

269. 1335. júl. 9. Buda

[I.] Károly király (H) tudtul adja, hogy megjelentek előtte hűséges hívei, Luzunch-i
Dénes fiai: Tamás és István mesterek, és elmondták, hogy birtokaikban a következő osz-
tályt tették: Tamás mester a korábbi osztály során neki jutott Myxey, Vydafalua és Nagyfalu
(Magna Villa) nevű birtokokat minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, a Lusunch
birtokon, a Dewen várban és a vár alatt lévő faluban, valamint a Zublehata faluban (Nógrád
megye) neki jutó részeket minden tartozékukkal együtt átadja István mesternek, valamint
a fenti birtokokon lévő aranybányák (aurifodium) és hegyvám (tributum montis) őt meg-
illető részét is átengedi oly módon, hogy István mester és örökösei az aranybányák és vám
bevételének Tamást illető részének csak a felét tarthatják meg, a másik fele Tamásé és örö-
köseié marad. Cserébe István mester a régi osztály során neki jutott birtokokat – Manya,
Munustursceg, Orbo, Sculthu és Leelhaza (Zonuk Interior megye), Dubrahaza a Morus
folyó mellett – minden tartozékukkal és haszonvételükkel, továbbá a Surk és Scenmartun
birtokokon (Zaboch megye) őt megillető részeket ugyancsak minden tartozékukkal és ha-
szonvételükkel együtt Tamás mesternek adta örökös birtoklásra. A felek kötelezték ma-
gukat, hogy egymást a birtokokkal kapcsolatban kötelesek szavatolni. D. Bude, domin. an.
Margarete, a. d. 1335.
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E.: 1. D109. (96-23-1.) Hártya. N iniciálé. Hátlapon nagypecsét nyoma, későbbi kézzel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló és más kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

2. D110. (96-23-15.) Hártya, N iniciálé. Hátlapon nagypecsét töredékei és későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló, valamint más kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.
Eltérő névalakja: Dobrahaza.

K.: Bánffy I. 81–82. 
R.: Anjou-oklt. XIX. 418. szám; Erdélyi Okm. II. 850. szám.

270. 1335. okt. 20.–nov. 3. között

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-[monostor konventje] tudtul
adja, hogy [Pál comes] országbíró oklevelének megfelelően [okt. 20-án] (in 22. die
[Michaelis]) Kis (Parvus) Kozma fia [Iwancha fia: János] tizenötöd-magával, nemes eskü-
társaival [Miklós fia: Móric] ellenében esküt kellett tegyen arról, hogy nagyapja (avus):
Kozma és [apja:] Iwanka ..... kedden (f. III.) Miklós atyja: Móric [Kempche] birtokához
[tartozó három] ..... nem rombolták le, innét nem mentek Móric házához, [ahol a felesége
is tartózkodott], azt nem égették fel, Móricot [nem ejtették fogságba] ..... és nem okoztak
neki 1000 márka kárt, hanem mindezekben teljesen ártatlanok. Iwanka [fia: János] az esküt
nemes eskütársaival együtt letette a konvent előtt. D. ....., [a.] d. 1335. 

E.: D111. Papír, vízfoltos, kb. harmada-fele olvashatatlan. Hátlapon külzet (Pro magistro
Johanne [filio] Iwanche filii Cos[me] contra Nicolaum filium [Mauritii] super depositione [iuramenti]
coram nobis) és kerek zárópecsét töredékei 

Megj.: A keltezés napot megadó része nem olvasható. A regeszta napi datálásának két szélső
dátumát az eskütétel napja és az oklevél országbíró előtti bemutatásának (l. köv. szám; a kiegészítsek
is innen származnak) ideje adja.

271. 1335. nov. 10. Visegrád

Pál comes országbíró tudtul adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően Kis (Parvus)
Kozma fia Iwancha fia: János tizenötöd-magával, nemes eskütársaival okt. 20-án (22. die
Michaelis) esküt kellett tegyen Móric fia: Miklós ellenében a váradelőhegyi Szt. István első
vértanú-monostor konventjénél arról, hogy nagyapja: Kis Kozma és atyja: Iwanka …..
évvel a tatárok támadása után (non… anno post insultum Tartarorum) a Miklós atyja:
Móric Kempche nevű birtokához tartozó három ….. hatalmaskodva nem mentek, a bir-
tokot nem pusztították el, Móric ottani házát, ahol a felesége is tartózkodott, nem gyúj-
tották fel, őt magát nem ejtették fogságba ......... és nem okoztak 1000 márka kárt neki. A
felek a konvent eskütételről szóló oklevelét annak 15. napjára [nov. 3.] kellett elvigyék az
országbírónak. A terminuson megjelent Pál comes előtt Iwancha fia: János nevében Már-
ton, és bemutatta a konvent oklevelét, mely szerint János az esküt a fenti módon letette,
ezért az országbíró őt nyugtatja az abban foglaltakban. D. in Wyssegrad, 8. die termini
prenotati, a. d. 1335.

E.: D113. Hártya, írása elmosódott, nehezen olvasható. Hátlapon külzet (Pro Johanne filio
Iwanche contra Nicolaum filium Mauricii super deposito iuramento expeditoria) és rányomott
zárópecsét nyoma.
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272. 1335. nov. 15. Bihar

Kopaz mester, Pál comes országbíró Bihar megyei bírságszedője tudtul adja, hogy ami-
kor nov. 15-én (f. IV. p. Martini) a Pál comes-t Bihar megyében megillető bírságokat be-
hajtotta, Kis (Parvus) Kozma fia Iwancha fia: János bemutatta az országbíró 1334. máj.
30-án kelt és itt átírt oklevelét (l. 257. szám), ami alapján Kopaz nyugtatja Jánost az abban
említett bírságról. D. in Bihor, die et termino prenotato, a. d. 1335.

E.: D114. Hártya, bal széle több helyen vízfoltos. Hátlapon külzet (Pro magistro Johanne filio
Iwanche filii Cosme Parvi super medietate iudicii pacis expeditionalis) és rányomott zárópecsét kis
töredékei. 

273. 1335. nov. 16.

Az aradi káptalan előtt megjelentek Gothard fia János mester, valamint Synka mester,
Solumus-i alvárnagy, és kérték, hogy küldjék ki velük tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében
a Morthunustheleke birtokon János mestert illető részt Synka mesternek iktatják. A káp-
talan a kérésükre kiküldte Péter dékánt, aki a káptalanba visszatérve elmondta, hogy János
mester a Morthunustheleke birtokon lévő birtokrészt, amit a káptalan korábbi oklevelével
Synka mesternek adott leánytestvére, Klára asszony leánynegyede okán, a szomszédok és
határosok jelenlétében – különösen Gerla-i Ábrahám fiai: Márton és Tamás, Ábrahám fia
Dénes fiai: János és Ábrahám, Ábrahám fia Márton fiai: Gerard és Miklós, Ábrahám fia
Tamás fiai: János, Abych, Miklós, Ábrahám, Dénes és Tamás; valamint Ábrahám fia: Dénes,
a megye hatóságának embere (homo comitis provincialis et iudicium nobilium) – Synka-
nak és örököseinek iktatta minden tartozékával és haszonvételével együtt, nemzetségtársai
beleegyezésével, ellentmondás nélkül. D. f. V. p. Martini, a. d. 1335.

Á.: I. Mátyás király, 1480. márc. 2. D9099.

274. 1336. márc. 3. Visegrád

Pál comes, [I.] Károly király (H) országbírója tudtul adja, hogy Dénes fia: István mester
Kampnath-i Bok (dict.) Lászlót és fiát: Tamást 1332. júl. 13-ra (ad quind. Petri et Pauli, a.
d. 1332.) perbe hívta a királyi jelenlét elé Kampnath birtok ügyében, de a pert többször is
elhalasztották, míg végül a királyi hadoszlás 22. napjára, 1335. jan. 27-re (22. diem residentie
exercitus ad fe. Epiph. d. tunc prox. venturum proclamate) került. A terminuson az or-
szágbíró előtt megjelent Dénes fia: István mester és László és Tamás ellenében elmondta,
hogy a Heueswyuar megyei Kompnyath ~ Kampnyath nevű, őt örökség címén megillető
birtokát a békétlen időkben (temporis impacacitate) elfoglalták és most is elfoglalva tartják.
Bok (dict.) László és fia: Tamás nevében megbízólevéllel Mereu (dict.) Pál azt válaszolta,
hogy Kampnyath birtok a megbízóié és erről oklevelekkel is rendelkeznek, és azt kérte,
hogy azok bemutatására az országbíró adjon nekik időpontot. Pál comes meghagyta, hogy
László és Tamás a birtokra vonatkozó okleveleiket márc. 29-én (in oct. medii Quadr.) mu-
tassák be előtte. A terminuson Bok (dict.) Lászó és Tamás nevében János klerikus jelent
meg a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventjének megbízólevelével és
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a személyesen megjelent Dénes fia: István mester jelenlétében bemutatta a váradi káptalan
1318-ban kelt privilégiumát (l. 163. szám). Az országbíró az oklevél bemutatása után úgy
határozott, hogy Bok (dict.) László és Tamás Dousa fiait: Jakabot és Pált a birtok szava-
tolására kötelesek a színe elé állítani jún. 11-én (in oct. Penth.) az ország szokásának meg-
felelően. A terminuson Dénes fia: István személyesen megjelent, Bok (dict.) László és fia:
Tamás nevében pedig János litteratus megbízólevéllel előállította Dousa fiait: Jakab és
János mestereket, akik azt mondták, hogy készek szavatolni Lászlót és Tamást, és a bir-
tokról okleveleik vannak, amik bemutatását az országbíró aug. 1-jére (oct. Jacobi) tűzte ki,
majd onnét nov. 8-ra (ad. oct. OO. SS.) a királyi parancsnak megfelelően elhalasztotta. A
terminuson megjelent az országbíró előtt egyrészről Dénes fia: István mester, másrészről
Dousa fia: Pál mester a maga és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent megbí-
zólevelével fivére: Jakab nevében, és elmondták, hogy fogott bírók – Péter bácsi prépost,
királyi kápolnaispán, Lorand fia: Leustach mester somogyi comes, Gylet fiai: Miklós és
János mesterek, Fony-i Balázs mester, Thuuz (dict.) Peteu mester Beregh-i comes, Perueyn-
i Miklós comes és mások – segítségével Kompnyath birtok ügyében a következőképpen
egyeztek meg: mivel Kampnyath birtokról Dousa fiai: Jakab és Pál mesterek mégsem mu-
tattak be oklevelet, ezért Dénes fia: István tizenötöd-magával, nemes eskütársaival (akikből
kettő nemzetségtársa kell legyen) Chereukwz-i Pál vagy Zolok-i Domonkos fia: Miklós ki-
rályi ember és az egri káptalan tanúságtevője jelenlétében 1336. jan. 13-án (in oct. Epiph.
d.) esküt tesz arról Kampnyath birtokon, nem mezítláb vagy kezükben földet tartva, hanem
egyszerűen (simpliciter), hogy Kampnyath birtok az ő öröklött birtoka és azt Prebarth fia:
Jakab a tudta nélkül adta el. Ha az esküt leteszi, akkor Dousa fiai a birtokot Dénes fia: Ist-
vánnak iktattassák, ha pedig nem teszi le, akkor az Bok (dict.) Lászlóé és Tamásé legyen
örökös birtoklásra, és minderről az [egri] káptalan oklevelét a felek az eskütétel napjának
nyolcadára, jan. 20-ra (8. die depositionis dicti iuramenti) vigyék el az országbírónak. A
terminuson Dénes fia: István nevében Bachka-i László megbízólevéllel megjelent az or-
szágbíró előtt, és bemutatta az egri káptalan oklevelét. E szerint Luchonch-i Dénes fia:
István mester Chereukwzy-i Péter fia: Pál király ember és Márton egri éneklőkanonok, a
káptalan kiküldöttje jelenlétében jan. 13-án tizenötöd-magával, nemes eskütársaival – kö-
zülük Thomey-i Thanyz Péter mester és szentimrei (S. Emericus) Sebestyén fia: Lorand
comes a nemzetségtársai – Kampnath birtokon letette a fent írt módon az esküt, ezért
Dousa fiai: Jakab, Pál és Dousa azt Bok (dict.) Lászlótól és Tamástól teljesen felszabadítva
Dénes fia: István mesternek kellett volna iktassák az országbíró oklevelének megfelelően,
de ezt nem tették meg, jóllehet erre megbízottjuk, János litteratus a váradelőhegyi konvent
oklevelével kötelezte őket. Az országbíró az iktatás el nem végeztetése miatt Dousa fiait
királyi bírságban elmarasztalta és meghagyta, hogy Dousa fiai febr. 3-án (2. die Purif. B.
virg.) András fia: Simon királyi ember, az egri káptalan tanúságtevője, az összehívott szom-
szédok és határosok, valamint Bok (dict.) László és Tamás jelenlétében Kampnyath birto-
kot régi és valós határai mentén járják be, a szükséges helyeken emeljenek új határjeleket,
és azt Bok (dict.) Lászlótól és Tamástól teljesen felszabadítva iktassák Dénes fia: István
mesternek mások jogainak sérelme nélkül, és mindezekről az egri káptalan oklevelét a felek
febr. 21-én (in oct. diei Cynerum) mutassák be neki. A terminuson Dénes fia: István be-
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mutatta az egri káptalan oklevelét, miszerint András fia: Simon királyi ember és Márton
éneklőkanonok, az egri káptalan tanúságtevője febr. 3-án az összehívott szomszédok és
határosok jelenlétében kiszálltak Kampnyath birtokra, azt régi és valós határai mentén be-
járták, és István comes, Dousa volt nádor fiai: Jakab, Pál és Dousa szerviense és képviselője
a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konventje és prépostja megbízólevelével Bok (dict.)
Lászlótól és Tamástól azt teljesen felszabadítva iktatta Dénes fia: István mesternek mások
jogainak sértetlenül hagyásával, örökös birtoklásra. Bok (dict.) László és fia: Tamás nevében
is ezen István jelent meg megbízólevéllel. Mindezek miatt az országbíró a birtokot Dénes
fia: Istvánnak, valamint örököseinek hagyja örökös birtoklásra, mások jogainak sértetlenül
hagyásával, és minderről függőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. in Alto
Castro, 12. die termini reportationis seriei prenotate, a. d. 1336.

E.: D117. (96-29-7.) Hártya, hiányzó N iniciálé. Függőpecsét és sodrata. Hátlapon későbbi ke-
zektől származó latin nyelvű tárgymegjelölések és tartalmi kivonat.

K.: Bánffy I. 84–90. 
R.: Anjou-oklt. XX. 93. szám.

275. 1336. okt. 31.

Az egri káptalan 1336. okt. 31-én (in vig. OO. SS., a. d. 1331.) kelt zárt oklevelében [I.]
Károly király ott átírt parancslevelére válaszként azt írta, hogy kanonoktársuk, Márton
mester éneklőkanonok kérdésükre azt válaszolta, hogy amikor Dénes fia: István mester
Komyathy birtok ügyében esküt tett, akkor Sebestyén fia: Loránd is esküt tett, mint István
nemzetségtársa.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint az Erdődy család galgóci levéltárában,
97-14-1. jelzet alatt.)

K.: Bánffy I. 518. (Tá.-ban.) 
R.: Nagy I., T. 1 (1883) 97; Bánffy I. 92; Anjou-oklt. XX. 405. szám.
Megj.: Az oklevél Tá.-val megegyező másik példánya: DL 42999. (Múz. Ta.) Ennek 1800. júl.

23-án kelt másolata: DL 349. (NRA 1683-3.)

276. 1336–1339. Visegrád

[Péter] szerémi püspök, [királyi kápolnaispán] előtt megjelent ….. Szűz Mária születése
ünnepének ..... esztergomi ... és Beken mestert ..... kellett a püspök jelenléte előtt ….. bün-
tetés terhe mellett ….. elhalasztotta ..... dec. 20-ra (quind. Nicolai) ..... a büntetést és annak
kétszeresét [kell megfizetnie] ..... Odon fia Ioanka fia ..... [D. in] Wyssegrad, ..... a. d. 133…

E.: D164. Hártya, körülbelül kétharmada olvashatatlan. Hátlapon külzet, amiből csak betűk ol-
vashatók, valamint kerek zárópecsét töredékei.

Megj.: Az oklevél intitulatiójából az episcopus ecclesie Syrmiensis comes szavak látszanak. Ez alapján
nagy biztonsággal tarthatjuk kiadójának Pétert, aki 1336–1342 között szerémi püspökként egyúttal
kápolnaispán is volt, l. Engel, Archontológia I. 91. Mivel a keltezés utolsó számjegye hiányzik, ezért
jelen oklevél kiadását 1336–1339 közé valószínűsíthetjük.
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277. 1337. szept. 5.

A győri káptalan előtt Dorug-i Iwanka fia: Leukus a maga és fivérei (frater uterinus):
Miklós, Tamás, Jakab és István nevében tiltakozva elmondta, hogy rokonuk, Pelbarthyda-i
Iwanka fia: János a Kwhydpardan birtokon őt megillető részét, amit az ő szomszédos ré-
szüktől osztállyal még nem választottak el, őket figyelembe nem véve hatalmas, idegen fér-
fiaknak (potentibus viris et alienis): Pál comes országbírónak és fivérének (frater):
Lőrincnek 30 márka széles bécsi dénárért elidegenítette. Ezért ennek a maga és fivérei ne-
vében ellentmond, azt állítva, hogy ha a birtokrészt el kell idegeníteni, akkor a vérrokonság
és a szomszédság okán az inkább őket illeti. D. f. VI. an. Nat. virg. glor., a. d. 1337.

E.: D118. (72-1-15.) Hártya, hátlapon külzet (Pro Leukus filio Iwanka et fratribus suis contra
Johannem filium Iwanka de Pelbarthyda prohibitionalis) és kerek zárópecsét nyoma.

278. 1337. szept. 5.

A győri káptalan előtt Durug-i Iwanka fia: Leukus a maga és fivérei (frater uterinus):
Miklós, Tamás, Jakab és István nevében tiltakozva elmondta, hogy Kwhydpardan-i Geus
fia: Miklós két telket (fundos seu lihinios) adott leányának Kwhydpardan birtokon a szom-
szédságukban, amiket Miklós leánya az idegen (extraneus) Kergel-nek eladott. Leukus a
maga és fivérei nevében az adásvételnek tiltakozva ellentmond a káptalan előtt, azt állítva,
hogy az ország szokása szerint a két telket nekik kell eladni vagy lekötni (vendi vel obligari),
nem másnak. D. f. VI. an. Nat. virg. glor., a. d. 1337.

E.: D120. Hártya, néhol vízfoltos. Hátlapon külzet (Pro Leukus filio Iwanka et fratribus suis
contra Nicolaum filium Geus et dominam filiam suam prohibitionalis), valamint zárópecsét nyoma.

279. 1337. nov. 7.

Az egri káptalan jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy Pál comes országbíró oklevelének
(amit pecsétfőjükkel lezárva megküldtek az uralkodónak) megfelelően – miszerint küldjék ki
tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Zalowk-i Domonkos fia: Miklós vagy Chelsewkuzy-i
[!] Péter fia: Pál vagy Olozy-i Fekete (Niger) Mihály királyi ember nov. 3-án (f. II. p. OO.
SS.) kiszáll Banholma birtokra v. földre, az összehívott szomszédok és határosok, valamint
a felek vagy megbízottjaik jelenlétében azt minden telkével (teluk vocata) és tartozékával
együtt visszaveszi és iktatja Dénes fia: István mesternek örökség címén, ha Lőrinc fia: Miklós
vagy mások nem mondanak ellent, a Miklóson kívüli ellentmondókat pedig megidézi a ki-
rályi hadoszlás 15. napjára (ad quind. residentie exercitus) [jan. 27.] a királyi jelenlét elé –
Domonkos fia: Miklós királyi emberrel kiküldték tanúságtevőként kanonoktársukat: Márton
éneklőkanonokot, a királyi ember pedig visszatérve azt jelentette, hogy nov. 2-án (f. II. p.
OO. SS.) a személyesen megjelent felekkel kiszálltak a Heueswyuar megyei Banholma bir-
tokra, azt az összehívott szomszédok és határosok, különösen Kompold fia Péter fia: Ger-
gely, Partas fia Balázs fia: János, Mihály fia: István, Márk fia: Lorand, Mihály fia: János
(Ganda-i Gereven ~ Gerevin fia: Mihály officialis-a) és Belend fia: Márton mester famulus-a:
Adorján (utóbbi kettő az uraik nevében) jelenlétében haszonvételeivel, telkeivel és tartozé-
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kaival együtt visszavették és régi határai mellett, ellentmondás nélkül iktatták Dénes fia: Ist-
ván mesternek örök birtoklásra. Banholma birtok és a hozzá tartozó Abrum föld határai,
ahogyan a királyi ember és a káptalani tanúságtevő elmondták: Zaka folyó, Gerevin fia: Mi-
hály Zaka nevű birtokának szomszédságában egy földjel, földhalom, iszapos föld, patak-
meder, amiben esős időben víz áll, földjel, rét, földjel, liget, Ganda föld határai, Sebuser
nevű halászóhely, ami a Ders-i nemeseké. D. f. VI. an. oct. OO. SS., a. d. 1337.

E.: D119. (96-6-1.) Hártya. Hátlapon külzet (Domino regi super facto statutionis cuiusdam
possessionis seu terre Banholma vocate et aliarum particularum terre ad eandem pertinentium ac
erectionis metarum earundem pro magistro Stephano filio Dyonisii de Luchunch), zárópecsét vá-
gásai és szalagja, valamint későbbi kézzel írott latin nyelvű tartalmi kivonat.

K.: Bánffy I. 95–97.
R.: Anjou-oklt. XXI. 595. szám.
Megj.: 1337-ben a királyi hadoszlás napja jan. 13. volt, l. Piti 2016. 387.

280. 1337. dec. 10. Torda

Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudtul adja, hogy a dec. 10-én (f. IV. p. oct. Andree)
Torda-n tartott közgyűlésén (generalis congregatio) korábbi perhalasztó oklevelének meg-
felelően Hethur-i Marcell fia: Miklós személyesen megjelenve Dénes fia: Tamás mester el-
lenében Zand, más néven Marchilteleke birtok ügyében elmondta, hogy a birtokot az ő
engedélye nélkül Tamás hatalmaskodva elfoglalta, és erről bemutatta az erdélyi káptalan
tiltakozó okleveleit. Ezzel szemben Tamás mester elmondta, hogy a birtokot Miklós ado-
mányából (ex condonativa erogatione voluntaria) tartja és őrzi (conservare et habere) Mik-
lós élete végéig, és az állítását az erdélyi káptalan nyílt oklevelének bemutatásával
bizonyította, miszerint Hethur-i Marcell fia: Miklós egyéb birtokai mellett a Zond nevű
birtokát átadta neki élete végéig megőrzésre. A vajda az erdélyi rész vele törvényszéket ülő
előkelő országlakosaival (unacum proceribus regnicolis partis Transsilvane) úgy döntött,
hogy mivel Hethur-i Marcell fia: Miklós illetlen (indecenter) módon olyan ügyet akart bí-
róságra vinni, amiben már oklevelekkel kötelezte magát, az ország szokásának megfelelően
elmarasztalja Tamás mesterrel szemben patvarkodásban és birtokai elvesztésében, amik
kétharmad része a vajdát, egyharmada pedig Tamás mestert illeti. Minderről a vajda pe-
csétjével megerősített nyílt oklevelet ad ki és jelen oklevél visszahozatala után privilégium
kiállítását ígéri. D. in loco et termino prenotatis, a. d. 1337. 

Á.: a 286. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 97–99.
R.: Erdélyi Okm. II. 967. szám; Anjou-oklt. XXI. 657. szám.

281. 1338. márc. 3. Felpályi

Péter mester bihari [vice]comes és a négy szolgabíró tudtul adja, hogy [Iwancha] fia:
János [kihúzva: Iwachin] mester arról a bírságról, amiben Omaria-i Lukács fia: Lukács mes-
ter ellenében a megye hatósága előtt [elmarasztaltatott], nekik és perbeli ellenfelének is
eleget tett, ezért őt erről nyugtatják. D. in Felpaly, f. III. p. Invocavit, a. d. 1338.
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E.: D125. Hártya, néhol vízfoltos, halvány. Hátlapon külzet (Pro magistro Johanne filio Iwanche
contra comitem Bihoryensem et Lukasium filium Lukasii super iudicio trium marcarum
expeditorialis), valamint három zárópecsét kis töredékei. 

282. 1338. márc. 7.

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak, hogy vizs-
gálatot elrendelő oklevelét megkapva József  fia: János királyi emberrel kiküldték tanúság-
tevőül Péter testvért, akik a konventbe visszatérve egybehangzóan azt jelentették, hogy a
királyi ember febr. 16-án (f. III. an. Kathedre Petri) a megyebeli nemesektől és más szabad
állapotú emberektől megtudták, hogy 1333. szept. 24-én (f. VI. an. Michaelis, a. d. 1333.)
bizonyos tolvajok és gonosztevők Gebech fiai Hetus faluban levő Szt. György-egyházát
az éjszaka csendjében kinyitották, onnan a ládafiákat (res scriniales), a birtokaikra és joga-
ikra vonatkozó okleveleiket elvitték, köztük a király nyílt oklevelét a Hetus faluban lévő
[vám] adományozásáról. D. sab. an. Remin., a. d. 1338.

Á.: a 294. számú oklevélben. 

283. 1338. máj. 3. Szentimre

Péter erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: elmondta neki Dénes fia: Tamás mester, hogy
a Belső (Interior)-Zonuk megyei Vrman, Kepus, Kereu, Marceltelku és Zand nevű birtokait
be kellene járni és határjeleiket felállítani. Ezért az alvajda felkéri a káptalant, hogy küldjék ki
tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Jakab fia: András vagy Tamás fia: Jakab vagy Lőrinc
fia: Péter alvajdai ember a birtokokat az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében
régi és valós határai mentén bejárja, a szükséges helyeken új határjeleket emel és Tamás mes-
ternek hagyja azokat birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi az alvajda elé,
és minderről a káptalan tegyen jelentést. D. in S. Emerico, in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1338.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 99–100.
R.: Erdélyi Okm. II. 996. szám; Anjou-oklt. XXII. 221. szám.

284. [1338.] máj. 12.

Az erdélyi káptalan jelenti Péter erdélyi alvajdának, hogy 1338. máj. 3-án kelt és itt átírt
oklevelének (l. előző szám) megfelelően Lőrinc fia: Péter alvajdai emberrel kiküldték tanú-
ságtevőjüket, Adorján Kyzd-i főesperest, akik a káptalanba visszatérve azt jelentették, hogy
máj. 8-án (in quind. Georgii) először Vrman birtokra szálltak ki és azt mások birtokaitól
földjelekkel el akarták választani, de Antal, Márton comes Dewa-i várnagy famulus-a az
ura nevében a Sosay nevű földrésznél a bejárást és a határjelek felállítását eltiltotta. Innen
Kepus birtokra mentek, annak bejárása során Márton fia: János személyesen eltiltotta őket
a bejárástól és a határjelek felállításától. Ezután a két birtokon ugyanaznap a kiküldöttek
megidézték Márton comes-t és Márton fia: Jánost jún. 7-re az alvajda elé. A kiküldöttek
innen délnek menve Vrman birtok és Gerolt falu között (ami Miklós fia: János birtoka)
két földjelet emeltek, innen oda mentek, ahol a Pentuk faluval tartott határ kezdődik (ami
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László fiai: Domonkos és Beke birtoka) és három földjelet emeltek (az egyik Tamás mes-
teré, a másik Miklós fia: Jánosé, a harmadik László fiaié). Innen észak felé egy Berch-en
leereszkedve emeltek egy földjelet és egy másikat az Vrman folyó mellett. Innen egy Berch-
en felmászva Vrman és Pentuk falvak között egy földjelet emeltek, majd keletre fordulva
a Berch-en, ahol a Nema-i Miklós fiaival közös határ kezdődik, egy régi határjelet megújí-
tottak. A határjelek felállítására a szomszédok és határosok nem mentek el, de azokat a
megyebeli nemesek jelenlétében emelték. D. f. III. p. quind. Georgii, a. d. prenotato. [1338.]

E.: D121. (95-12-1.) Hártya. Hátlapon külzet (Nobili viro et honesto Petro viceuoyuode
Transsilvano amico suo reverendo), zárópecsétre utaló vágások, valamint későbbi kézzel írott, latin
nyelvű tárgymegjelölés.

K.: Bánffy I. 100–101.
R.: Erdélyi Okm. II. 997. szám; Anjou-oklt. XXII. 248. szám.

285. 1338. jún. 14.

Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje jelenti
[I.] Károly királynak, hogy nyílt oklevelének megfelelően Omaria-i Lukács fia: Lukács tar-
tozott előttük 6 megfelelő ökröt adni jún. 14-én (in quind. Penth.) Perbarthyda-i Iwanka
fia: Jánosnak, továbbá egy Jakab nevű embert előállítani, akiről azt mondja, hogy Jánostól
kezesség ügyében (super fideiussione) kapta, János szerint viszont Jakab gyilkos (homicida).
A terminuson Lukács a hat ökröt és Jakabot átadta Jánosnak, aki ezért őt a fenti ügyekben
nyugtatja. D. in eisdem quind. prenotatis, a. d. 1338.

E.: D126. Foltos, nehezen olvasható hártya. Hátlapon külzet (Domino regi pro Johanne filio
Iwanka contra Lucachium filium Lucachii super restitutione et redditione sex bovorum et unius
hominis nomine Jacobi in quindenis festi Penthecostes facta coram nobis) és kerek pecsét töredékei.

286. 1338. jún. 27. Visegrád

Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i comes Dénes fia: Tamás mester kérésére privilégiumában
átírja és megerősíti 1337. dec. 10-én kelt, a Zand, más néven Marchilteleke birtok ügyében
hozott bírói döntését tartalmazó nyílt oklevelét (l. 280. szám). D. in Wyssegrad, in fe. regis
Ladislai, a. d. 1338. Arenga.

E.: D121a. (98-7-2.) Hártya. Hátlapon későbbi kézzel írott latin nyelvű tárgymegjelölés, valamint
más kézzel írott latin nyelvű tartalmi kivonat és függőpecsét.

K.: Bánffy I. 103–104. 
R.: Erdélyi Okm. II. 999. szám; Anjou-oklt. XXII. 318. szám.

287. 1338. aug. 8. Visegrád

[I.] Károly király (H) emlékezetébe idézve Lochanch-i Dénes fiai: Tamás, István és
Desew mesterek hűséges szolgálatait, amiket mindig az uralkodó mellett tartózkodva, ked-
vező és kedvezőtlen ügyekben a legnagyobb hűséggel teljesítettek, viszonzásképpen azt a
kegyet biztosítja nekik, hogy ha birtokaikon bárhol arany- vagy ezüstbányát (minera
metallorum auri et argenti) találnak, azt szabadon megnyithatják és művelhetik. A királynak
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járó éves urburát mint az urburák örökös ispánjai (perpetui comites) tartoznak beszolgál-
tatni. D. in Wyssegrad, in quind. Jacobi, a. d. 1338.

E.: D122. (96-7-17.) Hártya, N iniciálé. Hátlapon a lepergett nagypecsét nyomában kancelláriai
jegyzet (Relatio Petri Thome) és két, későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: AO III. 478; Bánffy I. 105.
R.: Erdélyi okm. II. 1007. szám; Anjou-oklt. XXII. 389. szám.

288. 1338. szept. 24. Visegrád

Erzsébet királyné 1338. szept. 24-én, Visegrádon kelt oklevele (in Alto Castro, f. V. p.
Mathei, a. d. 1338.) szerint a királyné tudatta az esztergomi káptalannal, hogy Zemered-i
Pál özvegye, nemes asszony jelentette neki, hogy Daras birtokot, amit [I.] Károly király
adott neki és fiainak: Egyednek és Péternek Zemered és Szalathna nevű birtokaikért cse-
rébe, a határjelek pusztulása miatt a szomszédos nemesek sokat háborgatják. Ezért a ki-
rályné meghagyta az esztergomi káptalannak, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket az
oklevelében megnevezett királynéi emberrel, aki kiszállva Daras birtokra azt régi határai
mentén bejárja és a környező nemesek birtokaitól elválasztva, a szükséges helyeken új ha-
tárjeleket emelve az asszonynak és fiainak hagyja, az esetleges ellentmondókat pedig meg-
idézi a királyné jelenléte elé.

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. D9590. (8-1-3.) (5. fotó.) Tá. 1. alapján, 18. századi má-
solatban.

R.: Anjou-oklt. XXII. 468. szám.
Megj.: Az oklevél tartalmi átiratai: 1. Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. DL 8005. (NRA 476-

5.) Eltérő névalakja: Zalathna. 2. Bebek Imre országbíró, 1391. jún. 23. > Zsigmond király, 1421.
szept. 21. DL 43514. (Múz. Ta.)

289. 1338. szept. 29.

Az esztergomi káptalan előtt Lusunch-i Dénes fia: István mester bemutatta [IV.] László
király (H) 1277-ben kelt privilégiumát (l. 71. szám), kérve, hogy a káptalan azt oklevelében
írja át, mivel nem meri magával vinni pereire. A káptalan a kérésnek eleget téve a bemutatott
privilégiumot függőpecséttel megerősített oklevelében átírja. D. in fe. Mychaelis, a. d. 1338.

E.: D123. (96-13-2.) Hártya, N iniciálé. Néhány helyen vízfoltos. Kerek függőpecsét. Hátlapon
későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi kivonat és az átírt oklevélről készült, más későbbi kézzel
írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

K.: Bánffy I. 107. 
R.: Anjou-oklt. XXII. 478. szám.

290. 1338. dec. 23. Visegrád

[I.] Károly király (H) az ország bíróinak: a nádornak, az országbírónak, a megyésispá-
noknak (comes parochyalis), a szolgabíróknak és bármely jogszolgáltatónak és helyettese-
iknek tudtára adja, hogy Dénes fia: István mestert, hűséges hívét (valamint általa örököseit)
hűségéért és a neki teljesített szolgálataiért királyi kegyből felmenti mindazon jogtalanságok,
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károkozások, birtokok elpusztítása és felégetése, javak elrablása, bármely állapotú emberek
levetkőztetése, megsebesítése, fogságba ejtése, meggyilkolása, megcsonkítása, egyházak le-
rombolása és általánosan minden gonosztett alól, amiket Trinchyn vár királyi kézre kerü-
léséig nemesekkel, közrendűekkel és minden rendű és rangú, valamint nemű emberrel a
király és az ország szolgálatában követett el, kivéve a birtokok elfoglalását. A király meg-
hagyja a címzetteknek, hogy István mestert és örököseit az ország és a király szolgálatában
elkövetett gonosztettek miatt bárkivel szemben perbe fogni vagy zaklatni ne merészeljék.
Ha valaki ezzel ellentétesen cselekszik, azt érvénytelennek tekinti. Ezt a kegyet a király a
Havasalföldön (in partibus Transalpinis) elveszett középső pecsétjével megerősített korábbi
oklevelével is biztosította István mesternek. Jelen oklevél visszahozatala után privilégium
kiállítását ígéri. D. in Wyssegrad, 3. die Thome ap., a. d. 1338.

E.: D124. (28-7-1.) Hártya, vízfoltos. Hátlapon mára lepergett nagypecsét által eredetileg takarva
kancelláriai jegyzet (Relatio Mychael Pyrihtous) és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tárgymegjelölés.

Megj.: I. Károly korábbi oklevelét l. 217. szám.

291. 1339. ápr. 15.

Az esztergomi káptalan előtt megjelent Dénes fia Tamás fia: Tamás, Lusunch-i nemes
és a saját, valamint frater-ei nevében azt kérte, hogy a káptalan [II.] András király (H) 1212-
ben kelt privilégiumát (l. 6. szám) írja át pecsétjével megerősített nyílt oklevelében, mivel
ijesztő ügyek és más törvényes akadályok miatt (propter causas formidabiles et alia legittima
impedimenta) nem merik azt eredetiben magukkal vinni. A káptalan a bemutatott oklevelet
hiba nélkül valónak találva átírja saját, autentikus pecsétjével megerősített oklevelében. D.
f. V. p. quind. Pasce d., a. eiusdem 1339.

E.: D127. (97-21-12.) Hártya, N iniciálé. Hártyaszalagon függő kerek pecsét, képe lekopott.
Hátlapon későbbi kezekkel írott, két latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

R.: Iványi 11/2. 120.

292. [1339.] ápr. 20. A[vignon]

[XII.] Benedek pápa a veszprémi püspöknek: eljutott hozzá, hogy a veszprémi egyház-
megyei bencés rendi Chatar-i Szt. Péter-monostor konventje és apátja, valamint elődeik ti-
zedeket, földeket, falvakat, bevételeket, szőlőket, birtokokat, házakat, telkeket (casalia), réteket,
legelőket, birtokokat (grangia), ligeteket, malmokat, erdőket, halászóhelyeket, jogokat, jog-
hatóságokat, valamint a monostor más javait átadták okleveleikkel a monostor kárára bizo-
nyos egyháziaknak és világiaknak, egyeseknek életük tartamára, másoknak hosszú időre, ismét
másoknak örökre vagy éves bérért, és néhányan erről az apostoli szék megerősítő oklevelét
akarták kieszközölni. A pápa meghagyja a veszprémi püspöknek, hogy ha a monostor elide-
genített javaiból valamit fellel, akkor a fenti oklevelek ellenére azokat a monostor joghatósá-
gába vegye vissza. Az ellenszegülőket egyházi büntetéssel fenyegesse meg, miként a
befolyásolt tanúkat is. D. A[uinione], XII. Kal. Maii, pápasága 5. évében. [1339.]

Á.: a 488. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 122.
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293. [1339.] máj. 8. Avignon

[XII.] Benedek pápa a veszprémi egyházmegye bencés rendi Chatar-i Szt. Péter-mo-
nostor konventjének és apátjának kérésére személyüket és monostorukat jelenlegi és jö-
vőbeli javaikkal együtt Szt. Péter és a maga oltalmába veszi, a tizedeket, szántóföldeket,
szőlőket, házakat, birtokokat és más javaikat megerősíti részükre, a tized kérdésében az
általános zsinat rendelkezéseit érvényben hagyva. Az ezzel ellentétesen cselekvőket az Úr,
Szt. Péter és Szt. Pál apostolok büntetésével fenyegeti meg. D. Auinione, VIII. Id. Maii,
pápasága 5. évében. [1339.]

Á.: a 488. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 123.

294. 1339. máj. 18. Visegrád

[I.] Károly király (H) emlékezetül adja, hogy a Somogy megyei Gebech fiai: Tamás és
Lőrinc mesterek a maguk, valamint fivéreik (frater): János mester Regun-i főesperes, királyi
speciális káplán, Leustach, Jakab, Domonkos és István nevében bemutatták a király korábbi
(prior et antiquior) pecsétjével ellátott, 1317. okt. 3-án kelt nyílt oklevelét (l. 158. szám),
amiben megerősítette [II.] András király nyílt oklevelét a Hetus faluban szedett vámról (l.
106. szám), és azt kérték, hogy az uralkodó az oklevelet és ezzel a vám adományozását erő-
sítse meg. A király ezt teljesíti, megfontolva Gebech és fiai hűséges szolgálatait, különösen,
hogy fivérüket: Miklóst – aki Mykch, egész Sclauonia bánja zászlója alatt harcolt, amikor
a horvátokkal (Croatis) Slauonia-ban konfliktus volt – meggyilkolták a király szolgálatában,
továbbá vérük hullásáért, és mivel a vámról egykor atyjuknak, Gebech-nek a király középső
pecsétje alatt kiállított megerősítő oklevele elveszett, ahogyan az a pécsi káptalan, a somogyi
és a váradi konventek erről szóló, egybehangzó vizsgálati okleveleiből is kiderült, amik
közül a somogyi Szt. Egyed-monostor konventjének oklevelét (l. 282. szám) az uralkodó
jelen oklevelébe foglalta. A király új és autentikus, harmadik pecsétjével megerősített ok-
levelet ad ki, és megparancsolja, hogy mindezt nyilvánosan hirdessék ki. D. in Wissegrad,
in fe. Penth., a. d. 1339.

Á.: az 523. számú oklevélben. 

295. [1339.] máj. 23. Avignon

[XII.] Benedek pápa a veszprémi egyházmegyei bencés rendi Chatar-i Szt. Péter-mo-
nostor konventje és apátja kérésére mindazon szabadságokat és kiváltságokat, amiket a
korábbi pápák adományoztak számukra, továbbá a királyok és hercegek hatalma alól való
felmentésüket apostoli hatáskörével megerősíti és az ellenszegülőket az Úr, valamint Szt.
Péter és Szt. Pál apostolok büntetésével fenyegeti meg. D. Auinione, X. Kal. Jun., pápasága
5. évében. [1339.]

Á.: a 488. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 124.
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296. 1339. jún. 15. Pozsony

[I.] Károly király (H) a királyi, királynéi és egyéb harmincad- és vámszedőknek: a
Kurmend-i hospesek panaszaiból megtudta, hogy az általa részükre biztosított szabadsá-
gokkal szemben személyük és javaik után harmincadot és vámot szednek tőlük. Mivel az
uralkodó a hospeseket szabadságaikban meg akarja őrizni, ezért megparancsolja a címzet-
teknek, hogy a továbbiakban a hospesektől azokat ne hajtsák be. D. in Posonii, in fe. Vyty
et Modesti, a. d. 1339. Ugyanezt már megparancsolta egy másik oklevelével is, aminek
hozzájuk meg nem érkezésén szerfelett csodálkozik. D. ut supra.

E.: D128. (83-6-4.) Hártya, hátlapon a mára lepergett pecsét alatt kancelláriai jegyzet (Relatio
Alberti ducis coram Nycolao Treutel qui testificatus est regem admisisse petitionem ipsam).

297. 1339. júl. 15.

Az aradi káptalan előtt megjelent egyrészről Choulth nembeli Dénes fia: Ábrahám a fiával:
Antallal és ue. Dénes [lehúzva: László] fia János fia: János, másrészről Synka, Solumus-i
alvárnagy, és elmondták, hogy a Zarand megyei Mortunuslaka birtok határain belül fekvő,
őket örökség címén megillető Poklosthelek teleknek (sessio) az Omacra hegy felé eső felét
átadták rokoni szeretetből Synka-nak és örököseinek örökös birtoklásra, frater-eik, roko-
naik és szomszédaik beleegyezésével, a következő feltételekkel: ha a jövőben Synka-t vagy
örököseit a fél telek miatt perbe fogják, akkor Ábrahám, Antal, János és örököseik tartoz-
nak őket szavatolni. Ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor Zarand megyei birtokaikon másik,
hasonló telket kell adjanak, vagy 150 márka finom ezüstöt, valamint perbe lépés előtt le-
teendő kétszeres büntetést tartoznak fizetni nekik. A fentiekről a káptalan hátlapra nyomott
pecséttel megerősített oklevelet ad ki, aminek visszahozatala után privilégium kiállítását
ígéri. D. 3. die Margarethe, a. d. 1339.

Á.: I. Mátyás király, 1480. márc. 2. D9099.

298. 1339. okt. 5.

A Saagh-i konvent 1339. okt. 5-én (f. III. p. Michaelis, a. 1339.) kelt oklevele szerint az
abban megnevezett királyi ember és a konvent tanúságtevője (akinek kiküldését az uralkodó
oklevelével elrendelte) kiszálltak Saah fia: Egyed és Pál fia: Dobak birtokára, amit az ural-
kodó nekik Zemered és Zalathna birtokokért adott cserébe, és azt Bede comes Lizov (Tá.
1.: Lyzow) földje felől ellentmondás nélkül bejárták. Határjárás: völgyből eredő folyó,
Ezwlvin (Tá. 1.: Ezluim) folyó, két földjel, két Cher fa, két földjel, két nyar fánál két földjel,
vulgo nyar fánál két földjel, cseer (Tá. 1.: Cheer) fánál két földjel, tölgy (Tá. 1.: Teulgh)
fánál két földjel, Egyed és Dobak Daras nevű földje.

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. D9590. (8-1-3.) (5–6. fotó.) Tá. 1. alapján, 18. századi
másolatban.

R.: Anjou-oklt. XXIII. 596. szám
Megj.: Az oklevél tartalmi átiratai: 1. Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. DL 8005. (NRA 476-5.)

2. Bebek Imre országbíró, 1391. jún. 23. > Zsigmond király, 1421. szept. 21. DL 43514. (Múz. Ta.)
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299. 1340. ápr. 24. Zágráb

Mykch, egész Sclauonia bánja előtt megjelentek Wlk fia: Wlk Jazthrebarzka-i falunagy
(villicus), László fia: László, Geredinych fia: Péter, Wlthyhna fia: András, Dezen fia: Radin,
Péter fia: Máté és Wlko fia: Pál ottani hospesek, és a maguk, valamint az ottani többi hospes
nevében bemutatták [IV.] Béla király (H) 1257. jan. 12-én kelt, szabadságaikról szóló pri-
vilégiumát (l. 30. szám), kérve, hogy azt a bán oklevelében írja át. Mykch a kérésnek eleget
téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja függőpecsétjével megerősített oklevelében.
D. Zagrabie, in fe. Georgii, a. d. 1340.

Á.: Zsigmond király, 1421. febr. 27. > Both András és Horvát Márk, dalmát-horvát-szlavón
bánok, 1507. aug. 15. > zágrábi káptalan, 1508. szept. 17. D11. (72-1-3.)

K.: Smič. X. 537. (Jastrebarsko levéltárában őrzött egykori E.-je alapján.)
R.: Anjou-oklt. XXIV. 248. szám.
Megj.: Az oklevél további átiratai: 1. D11. > zágrábi káptalan, 1554. jún. 27. HDA Plemička

opčina Cvetković. F (DF 277894.) 2. Zsigmond király, 1421. febr. 27. > pozsonyi káptalan, 1647.
jún. 14. DL 12798., (NRA 725-15.) 3. Zsigmond király, 1421. febr. 27. > I. Lipót király, 1648. jan.
11. A.HAZU D-I-67. (DF 230151.)

300. 1340. aug. 17.

A veszprémi káptalan előtt Wydyp-i Keme fia: György bemutatta [I.] Károly király 1332.
máj. 19-én kelt nyílt oklevelét a maga, fivére: Bud, Sceme fiai: Imre, Miklós és Péter, vala-
mint Jakab fia: János szabadságáról és nemességéről (l. 241. szám), kérve a maga és társai
nevében, hogy a káptalan azt pecsétjével ellátott nyílt oklevelében írja át. A káptalan a ké-
résnek eleget téve a bemutatott oklevelet szóról-szóra átírja pecsétjével megerősített okle-
velében. D. 3. die Ass. B. virg., a. d. 1340.

E.: D10037. (53-2-5.) Vízfoltos hártyán, kívül rányomott pecsét némi töredékével. Hátlapon
későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

R.: Iványi 11/2. 125.

301. 1340. dec. 8.

A váradi káptalan tudtul adja, hogy korábbi oklevelének megfelelően színük előtt
Perbarthyda-i Iwancha fia: János egy budai márkát kellett fizessen szerviense: Fekete
(Niger) Miklós nevében Bonoma-i Pál fia: Istvánnak dec. 7-én (in oct. Andree), nem fizetés
esetén kétszeres büntetés terhe mellett. A terminuson János az összeget megfizette Ist-
vánnak, aki ezért őt és szerviensét nyugtatja minden, ellene elkövetett jogtalanság és kár-
okozás ügyében. Mivel a káptalan korábbi oklevelét István nem tudta átadni Jánosnak,
ezért azt érvényteleníti. D. in Conc. virg. glor., a. d. 1340.

E.: D129. Hártya, hátlapon külzet (Pro Johanne filio Iwanche de Perbarthyda ac Nicolao Nigro
serviente suo contra Stephanum filium Pauli de Bonoma super solutione unius marce rationis
Budensis expeditoria).
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302. 1341. jan. 18. Visegrád

[I.] Károly király Visegrádon, 1341. jan. 18-án (in Alto Castro, in oct. Epiph. d., a.
eiusdem 1341.) kelt oklevele szerint a király Hont megye comes-ének, vicecomes-ének,
szolgabíróinak és a megyében élő condicionalis udvarnokai vizsgálóinak (inquisitoribus
wduarnicorum suorum condicionarium) meghagyta, hogy mivel Wduarnukdaras nevű
Hont megyei birtokát [Saah] fiainak: Egyednek és Dobak-nak, valamint anyjuknak adta
cserébe azokért a birtokrészekért, amiket ők a Hont megyei Zemered és Zalathna birto-
kokban bírtak, és őket a csereként kapott birtokba az esztergomi káptalan tanúságtevője
és a királyi ember bevezette, ezért Egyedet, Dobak-ot, valamint anyjukat a cserébe kapott
birtokban ne zaklassák, hanem őket abban őrizzék meg.

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. D9590. (8-1-3.) (6–7. fotó.) Tá. 1. alapján, 18. századi.
Megj.: Az oklevél tartalmi átiratai: 1. Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. DL 8005. (NRA 476-5.)

2. Bebek Imre országbíró, 1391. jún. 23. > Zsigmond király, 1421. szept. 21. DL 43514. (Múz. Ta.)

303. 1341. jan. 27.

[I.] Károly király (H) 1341. jan. 27-én (sab. p. Conv. Pauli, a. d. 1341.) kiadott nyílt ok-
levele szerint megjelent előtte Zygan-i Domonkos fia: László a maga és fivérei (frater
uterinus): Dénes, Tamás és Mihály nevében, ill. András fia: Simon (Luchunch-i Dénes fia:
István mester famulus-a az országbíró megbízólevelével ezen ura nevében), és László,
mivel felismerte, hogy a Zemplen megyei Zygan birtok fele István mesterhez tartozik, vál-
lalta per nélkül a maga és fivérei nevében, hogy febr. 28-án (oct. diei Cynerum) a Lelez-i
konvent tanúsága (akinek kiküldésére a király utasította a konventet) és a szomszédok je-
lenlétében e birtokfelet igazságos osztály után István mesternek átadja.

Tá.: a 334. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 128. (Tá.-ban.) 
R.: Anjou-oklt. XXV. 81. szám.

304. 1341. febr. 10.

A váradi káptalan előtt megjelentek egyrészről Rabee-i Sándor fiai: Péter és Lorand,
ezen Lorand fiaival: Miklóssal és Tamással, és ue. Péter fia: Jakabbal, másrészről
Pelbardhyda-i Iwanka fia: János, és elmondták, hogy előbbiek szükségük miatt a Bihar me-
gyében a Berekyo folyó mellett fekvő, őket vásárlás címen megillető, Pelbardhyda, valamint
Renold fia Imre fiai szomszédságában található Fuenzorm nevű birtokukat minden tarto-
zékával és haszonvételével együtt eladják Iwanka fia: Jánosnak és örököseinek 34 márkáért
örök birtoklásra, maguknak abban semmi jogot vagy tulajdont meg nem tartva. Az eladók
átadják Jánosnak István ifjabb király (iunior rex) privilégiumát, amivel a birtokot eddig tar-
tották, az esetleges át nem adott okleveleket pedig érvénytelenítik. A káptalan a fentiekről
függőpecsétjével megerősített és chirographált oklevelet ad. D. in fe. Scolastice, a. d. 1341,
amikor Bertrand kardinális prépost, László olvasó-, Fülöp éneklő-, Péter őrkanonok.
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E.: 1. D130. Hártya, hiányzó C iniciálé. Alján az ABC betűk felső fele látható. Kerek, lekopott
képű pecsét. Hátlapon két, későbbi kezekkel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

2. D131. Hártya, bal oldalán sérült, a sorok elején több szó olvashatatlan. Felső szélén az
[A]BC betűk alsó fele látható. Függőpecsétre utaló vágások. Hátlapon két, későbbi kezekkel írott,
latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

305. 1341. febr. 16.

János prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent előtt megjelent egy-
részről Perbardhyda-i Iuanka fia: János, másrészről Nyveg-i Imre fia: László és Gyozeg-i
Miklós fia: Korlat, és kölcsönösen tilalmazták egymást, hogy egyik fél sem idéztetheti meg
a másikat sem oklevéllel, sem pecséttel, sem bármilyen módon végrehajtott vizsgálattal
(per ... inquisitiones quoquomodo faciendas), mivel egymás ellenségei (preconceptos
inimicos se ad invicem dixerunt). D. in quind. Purif. virg. glor., a. d. 1341.

E.: D132. (72-1-16.) Hártya, hátlapon rányomott pecsétre utaló vágások.

306. 1341. márc. 22.

Az erdélyi káptalan előtt megjelent egyrészről Jara-i Dénes fia: Tamás a maga és fivére
(frater uterinus): László nevében, másrészről Regun-i Dénes fia: Tamás mester nevében a
notarius-a: Jakab, és előbbi elmondta, hogy a Turda megyei Benk birtokon őt örökség
címén megillető részét, vagyis Benk birtok negyedrészének felét elzálogosítja Tamás mes-
ternek 15 márka szebeni ezüstért máj. 1-től (ab oct. Georgii) egy évre. A zálog időtartamára
ő és fivére szavatolni tartoznak Tamás mestert. A terminuson Dénes fiai vagy rokonsá-
gukból (de cognatione) bárki a birtokrészt szabadon kiválthatja a zálogösszegért, de a ha-
táridő letelte után csak kétszeres büntetés terhe mellett tehetik ezt meg, és rajtuk kívül
idegen (extraneus) nem válthatja ki azt. D. f. V. an. Iudica, a. d. 1341.

E.: D133. (95-11-6.) Hártya. Hátlapon kerek pecsét töredékei és későbbi kézzel írott, latin nyelvű
tartalmi összefoglaló.

K.: Bánffy I. 112–113.
R.: Anjou-oklt. XXV. 178. szám; Erdélyi Okm. III. 52. szám.

307. 1341. ápr. 4. Visegrád

[I.] Károly király (H) az aradi káptalannak: elmondta neki Sinka mester, hogy a Zarand
megyei Mortunustheleke és Poklustheleke nevű birtokait be kellene járni. Az uralkodó
ezért utasítja a káptalant, hogy küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében Gorba-i Miklós
fia: Mihály vagy Chwlak (dict.) István királyi ember az összehívott szomszédok és határo-
sok jelenlétében bejárja a birtokokat valós és régi határaik mentén, a szükséges helyeken
új határjeleket emel, és a szomszédok birtokaitól elválasztott birtokokat iktatja Synka mes-
ternek azzal a joggal, amivel hozzá tartozik, örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a királyi jelenlét elé, és minderről a káptalan tegyen jelentést. D. in
Wyssegrad, f. IV. p. Ramispalmarum, a. d. 1341.

Á.: a 309. számú oklevélben. 
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308. 1341. ápr. 4. Maros

Druget Vilmos nádor, a kunok bírája emlékezetül adja, hogy korábbi, bírói döntését
tartalmazó oklevelének megfelelően Neghwenzyl-i Odon fia Iwanka fia: Leukus hatodma-
gával, nemes eskütársaival az egri káptalan előtt 1341. márc. 21-én (in oct. diei medii
Quadr.) esküt kellett tegyen, hogy 10 éve, Mihály ünnepe előtti kedden (f. III. an. Mychaelis
cuius iam decima preterisset revolutio annualis) nem tört rá hatalmaskodva István
Domanhyda nevű birtokára, azt nem rombolta le, Miklóst (István atyját) nem fogta el és
Miklós nem ennek következtében hunyt el, hanem Leukus mindezekben ártatlan. A felek
a káptalan oklevelét az eskütételről márc. 28-án (die 8. depositionis) kellett visszavigyék a
nádornak. A terminuson megjelent a nádor előtt Leukus az egri káptalan eskütételről szóló
oklevelével, ezért a nádor a fentiekről őt nyugtatja. D. in Morisio, 8. die termini prenotati,
a. d. 1341.

E.: D137. Papír. Hátlapon kerek pecsét nyoma.

309. [1341.] ápr. 17. után

Az aradi káptalan jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy itt átírt, 1341. ápr. 4-én kelt ok-
levelének (l. 307. szám) megfelelően Chwlak (dict.) István királyi emberrel kiküldték tanú-
ságtevőjüket, Benedek karpapot (sacerdos chori) az abban foglaltak elvégzésére, akik a
káptalanba visszatérve azt jelentették, hogy ápr. 17-én (f. III. p. oct. Pasce d.) kiszálltak az
abban írt birtokokra és az összehívott szomszédok és határosok jelenlétében valós és régi
határai mellett bejárták, más birtokoktól elválasztották és iktatták ezeket Synka mesternek
örök birtoklásra, ellentmondás nélkül. Mortunusteluke birtok határai: Saszeg-en a Kerus
felől határjel, Wyzeser-nél két határjel (egyik a Barla-i egyházé, a másik Mortunusteleke
birtoké), nagy mező, Kenduratto völgy, a völgy Byrchhath-an négy földjel (kettő a Barla-i
egyházé, a másik kettő Mortunusteleke birtoké), négy földjel, két határjel, két földjel és
egy fa-határjel (az egyik a Szentlélek-egyházé, a másik a Barla-i egyházé, a harmadik
Mortunusteleke birtoké), a völgyben egy másik földjel, Puklusteluk-nek nevezett két
predium, Kenduratto völgy, három földjel, három földjel, Taroda-n az út mellett két földjel,
Kopozo, Korulus-ban a régi út mellett földjel, ami Kuespataka-tól választja el,
Koruluspataka, ennek oldala, a Wyseskorulus és Zenazkorulus patakok között egy határjel,
Selend-re menő út, Korulus csúcsán földjel, Berch, Omacra, a Toty-ról Yenew-re menő
nagy út, két határjel, amik Septul, Selend és Mortunusteleke birtokokat választják el,
Omacra-n kőből készült határjel, Omacra hegy csúcsa, a Mortunusteleke-ről Pincekylisy-
re menő nagy út, két földjel, két másik földjel, Cher erdő, Chanlaka-nál két határjel,
Kenduratto völgy és Yenew birtok felől két földjel, Kerus folyó, a Szentlélek-egyház bir-
tokának három határjele.

Á.: I. Mátyás király, 1480. márc. 2. D9099.
Megj.: Az oklevél keltezése hiányzik, megállapítása a határjárás időpontja alapján történt.
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310. 1341. jún. 11. után. Záhony

Druget Vilmos nádor 1341. [jún. 11-én] Zahun falunál Zaboch és Beregh megyéknek
nyilvános összehívás után közgyűlést (congregatio generalis) tartott, és Egyed fia: Iwan
mester a maga és fivére (frater), Simon fiai: Imre és Péter nevében előadta, hogy a király
Lothard (a hűtlen Pál apja) Hene nevű Zoboch megyei birtokát örökre nekik adományozta,
ez soha nem volt más ember birtoka, csak Lothard-é, s ezt a megye bírói, esküdtjei és ne-
mesei a nádor kérésére egyhangúan megerősítették.

Tá.: a 320. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 117. (Tá.-ban.)

311. 1341. jún. 18. után. Gelénes

Druget Vilmos nádor 1341. jún. 18-án (f. II. an. Nat. Johannis Bapt.) Gylyenus falunál
Zothmar és Vgacha megyéknek nyilvános összehívás után közgyűlést (congregatio gene-
ralis) tartott, és Egyed fia: Iwan mester a maga és fivére (frater), Simon fiai: Imre és Péter
nevében előadta, hogy a király Lothard (a hűtlen Pál apja) Hene nevű Zoboch megyei bir-
tokát örökre nekik adományozta, ez soha nem volt más ember birtoka, csak Lothard-é, s
ezt a megye bírói, esküdtjei és nemesei a nádor kérésére egyhangúan megerősítették.

Tá.: a 320. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 117. (Tá.-ban.)

312. 1341. jún. 25. után. [jún. 27.] Micske

Druget Vilmos nádor 1341. jún. 25-én (f. II. p. Nat. Johannis Bapt.) Myxe falunál Byhor
és Karazna megyéknek  nyilvános összehívás után közgyűlést (congregatio generalis) tar-
tott, és Egyed fia: Iwan mester a maga és fivére (frater), Simon fiai: Imre és Péter nevében
előadta, hogy a király Lothard (a hűtlen Pál apja) Hene nevű Zoboch megyei birtokát
örökre nekik adományozta, ez soha nem volt más ember birtoka, csak Lothard-é, s ezt a
megye bírói, esküdtjei és nemesei a nádor kérésére egyhangúan megerősítették.

Tá.: a 320. számú oklevélben. 
K.: AO IV. 106–107. (E. alapján.); Bánffy I. 117. (Tá. alapján, Tá.-ban.)
Megj.: Az oklevél jún. 27-én kelt E.-je: DL 3392. (NRA 830-2.) Ennek alapján regesztája: Anjou-

oklt. XXV. 429. szám.

313. 1341. aug. 22.

A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről [Perbard]hyda-i Ioa[nca] fia: János, más-
részről ..… Imre fia: László, és elmondták, hogy az eddig egymás között bármilyen ügyben
viselt perükben és elkövetett jogtalanságokban egymást felmentik és nyugtatják. Ha bár-
melyikük perbe kezd ilyen ügyekben a másikkal, akkor a bírói rész nélküli 20 márka, perbe
lépés előtt fizetendő bírságban marasztaltasson el. D. in oct. Ass. virg. glor., a. d. 1341.

E.: D135. (72-1-17.) Hártya, középen és jobb oldalán sérült, ez minden sorban több szavas
hiányt okoz.
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314. 1341. okt. 27. Visegrád

Pál comes országbíró emlékezetül adja, hogy Odon fia Iwanka fia: István jún. 3-án (in
oct. Penth.) megjelent előtte és bemutatta a váradi [káptalan oklevelét], miszerint Miklós
pap, [a káptalan] embere ..... Iwanka fia: István ..... a váradi káptalan ..... egy királyi oklevelet
[mutatott be] Bihar megye vicecome-ének és szolgabíróinak, melynek elolvasása után a
megye hatósága István előttük indított pereit jún. 3-ra halasztotta, a korábbi állapot fenn-
tartása mellett, [de] azt nem említette az oklevél, hogy ki ellen viselte a pereket, azonban
Iwanka fia: István szóban elmondta, hogy perbeli ellenfele a szolgája (servus), Pachanch.
Ezzel szemben Ogh (dict.) Miklós azt állította, hogy ő Pachanch képviselője és elmondta,
hogy Iwanka fia: István megfosztotta őt minden peres oklevelétől és más javaitól, és be-
mutatta Dousa volt nádor fiai: Jakab és Pál mesterek, Zobouch-i comes-ek oklevelét, mi-
szerint Ogh fia: Miklós a Zobouch-i comes-eknek elmondta, hogy amikor Pachanch
képviseletének ügyében Wyssegrad-ra ment, akkor Iwanka fia: István kiküldve szervienseit:
Zekul (dict.) János-t és egy másikat, akinek a nevét az oklevél nem tökéletesen tartalmazta
(perfecte non constituisse), akik [Zu]buzlou falu mellett a közúton 50 új garasát és minden
peres oklevelét tőle elrabolták. A rablók nyomait Dousa nádor fiai, Zabouch-i comes-ek
lóra szállva a társaikkal együtt Iwankahaza faluig követték, és István udvarában (curia) el-
fogták őket. Mivel a váradi káptalan oklevele azt nem tartalmazta, hogy ki vagy kik ellen
folyt Bihar megye hatósága előtt a per és ki ellen halasztották el a királyi jelenlét elé, ezért
az országbíró felkérte a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelen-
létében Iwanka fia: János vagy Kesereu-i Jakab királyi ember kiszáll júl. 24-én (f. III. an.
Jacobi) Bihar megye comes-éhez, vicecomes-éhez és szolgabíróihoz, és megtudja tőlük,
hogy ki ellen viselt per lett elhalasztva a királyi jelenlét elé és ki a felperes abban, és mind -
erről a káptalan aug. 8-ra (ad quind. Jacobi) tegyen jelentést, hogy az országbíró ítéletet
tudjon hozni. A terminuson Iwanka fia István: személyesen megjelent, Pachanch nevében
pedig a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent megbízólevelével Ogh (dict.) Mik-
lós, de mivel Pachanch személyes megjelenése nélkül az ügyben az országbíró nem tudott
döntést hozni, ezért meghagyta, hogy Pachanch személyesen jelenjen meg előtte okt. 13-
án (in quind. Mychaelis) és mutassa be minden peres és egyéb okleveleit Iwanca fia: István
ellenében, aki akkor szintén tartozik személyesen bemutatni okleveleit. A terminuson
Iwancha fia: István megjelent és 22 napon keresztül várt, de Pachanch nem ment el és
nem is küldött maga helyett senkit, ezért az országbíró megbírságolta, ha nem tudja magát
kimenteni. Mivel Iwanka fia: István elmondta, hogy Pachanch a szolgája és el akarja őt
fogni, ezért az országbíró úgy döntött, hogy Gyapal-i Lukács fia: István vagy annak fia:
László vagy Omaria-i Lukács fia: Lukács vagy Gyozegh-i Miklós fia: Konrád vagy Olozy-i
Cyne fia: Mortunus királyi ember a váradi káptalan tanúságtétele jelenlétében, melynek ki-
küldését az országbíró jelen oklevelében kéri, fogja el Pachanch-ot, ahol megtalálja, és a
foglyot Iwancha fia: István tartozik az országbíró elé állítani, és oklevelekkel bizonyítani,
hogy az ő szolgája. D. in Wyssegrad, 15. die quind. Mychaelis, a. d. 1341.

E.: D136. Hártya. Néhány helyen vízfoltos, ezeken a helyeken olvashatatlan. Hátlapon rányomott
pecsét nyoma.
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315. 1341. Várad

[I.] Károly király (H) előtt .... Iwanka fia: [Jakch] tiltakozva elmondta, hogy frater
patruelis-ei: István és János a Sopron megyei ..... birtokon őket rokonság okán (ratione
generationis) megillető birtokrészeket Pál comes országbírónak és fivérének: Lőrincnek
elidegenítették, fivére (frater uterinus): Miklós pedig a ..... birtokon őt megillető részt ugyan-
csak Pál comes-nek és Lőrincnek elzálogosította, ..... ezért őket a birtokrészek elidegení-
tésétől és elzálogosításától, Pál comes-t és Lőrincet pedig azok megszerzésétől és zálogba
vételétől eltiltja. ..... D. in Waradyno, [f.] III. ... oct. ... [a.] d. 1341.

E.: D138. Hártya, vízfoltos, kb. fele olvashatatlan. Hátlapon külzet (Pro [Ja]kch filio Iwanka
contra ....... Paulum et ..... super venditione et inpignoratione possessionariarum portionum
prohibitoria) és zárópecsétre utaló vágások.

Megj.: I. Károly 1341-ben május elején tartózkodott Váradon (l. Spekner E., Itinerárium 176.),
feltehetően jelen oklevél is akkortájt kelt.

316. 1341.

János prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje tudtul
adja, hogy korábbi oklevelüknek megfelelően Kozma fia Iuanka fia: János egy szombati
napon (in sab. p. oct. …..) meg kellett jelenjen előttük, hogy tizedmagával letegye az esküt
Renold fia Imre fia: László ellenében. A terminuson János nemes eskütársaival együtt meg-
jelent a konvent előtt és az esküt László ellenében letette, úgy ….. mint Balázs nevében,
hogy nem volt a kezesük (fideiussor). László ….. őt, a szervienseit és jobbágyait nyugtatta.
D. in vig. ….., a. d. 1341.

E.: D163. Hártya, vízfoltos, több helyen nem olvasható. Hátlapon külzet (Pro Johanne filio
Iwanka filii Cosme contra Ladizlaum filium Emerici super expurga….. expeditoria) és kerek pecsét
lenyomata. 

317. 1342. jan. 9.

A váradi káptalan tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevelük szerint egyrészről Odon
fia Iwanka fia: Miklós, másrészről annak fivérei (frater): István, Lewkus és Jakch tartoztak
fogott bíróikat jan. 8-án (3. die Epiph. d.) András váradi püspök és a káptalan elé vezetni,
és miután Szt. László király sírjánál esküt tettek, elfogadni, amit akkor okleveleiket megte-
kintve e fogott bírók döntenek közöttük, s ha ezt valamelyik fél nem tenné meg, a bíró
része nélkül 50 márkát fizessen. A kitűzött napon Miklós Peren-i Miklós Byhor-i comes-t
és Solumkw-i várnagyot, Dénes fia: Jakab Kereszegh-i várnagyot, Albert fiait: Mihályt és
Miklóst, valamint Chybak fia: Mihályt, a fivérei: István, Leukus és Jakch pedig Durug fia
Péter fia: Joachyn-t, Murul testvére (germanus): Gergely fia: Istvánt, Hudus-i Nagy (Mag-
nus) Jakow-t, Lukács fia: Istvánt, Mihály fia: Pétert és Olazy-i Péter fia: Morowth-ot ve-
zették a püspök és a káptalan elé, és miután a felek esküt tettek a mondott sírnál, László
mester budai olvasókanonok, a püspök általános vikáriusa és Egyed (a váradi káptalan ka-
nonoktársai, a felek által odavezetett tanúságai) jelenlétében e fogott nemes bírók a püs-
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pökkel együtt összeültek, és bár a mondott káptalani oklevélnek megfelelően döntést akar-
tak hozni, de végül a felek a püspök és a fogott bírók közvetítésével úgy egyeztek meg,
hogy okleveleik bemutatása nélkül Negewenzyl nevű nevű Byhor megyei örökjogú birto-
kukon, ahol laknak (specialem facerent residentiam), a telkeken ezen örök osztályt tették:
az ottani Szt. György-egyház pignaculum-a felőli nyugati telek (curia seu sessio), ahol most
Miklós lakik, Miklósnak jutott, az ezen egyház melletti déli telek másik fivérüké: Tamásé
maradt), az egyház szentélye melletti keleti telek István, az északi pedig Lewkus jogába és
tulajdonába jutott; néhai apjuk: Iwanka telke az Eer (dict.) folyó mellett a természetjog
szerint (iure naturali) legifjabb (minor) fivérüknek: Jakch-nak maradt; az Eer folyó melletti
egysorú (simplex ordo) utca (platea) keleti fele Semyen fia: Miklós házáig és azt is beleértve
(kivéve apjuk mondott telkét, ami Jakch jogába és tulajdonába került) Miklósnak jutott,
ezen utca nyugati fele a mondott háztól pedig Tamásnak; egy másik egysorú utca (contrata
intermedia) Pál fia: János házától és azt is beleértve Lewkus-nek jutott; a harmadik egysorú
utca a hegy felől Mihály sponsus-a: Tamás házától nyugat felé Istváné lett, ezen utca keleti
fele a mondott háztól és azt is beleértve pedig Jakch-é. A Bihar területén (in territorio
Byhoriensi) levő szőlőjüket, ami ezen Nagy Jakow szőlőjével szomszédos, 5 egyenlő részre
osztották, hosszában mérőkötéllel (fune) kimérve és barázdákkal (sulcis) elhatárolva: a
kelet felőli rész jutott legidősebb (maior) fivérüknek: Miklósnak, a mellette levő Tamásnak,
a Tamásé melletti Istvánnak, az övé melletti Lewkus-nek, a Jakow-é felőli rész a végén
pedig Jakch-nak. A ….. megyei Egged-i monostor és az ahhoz tartozó ue. megyei Kagya
és Rezege, valamint a Zolnuk megyei, Berekyo folyó melletti Molnuspetri birtokok kegyúri
jogát mint valós kegyurak közös jogon birtokolják ……. A Miklós által szerzett birtokokról
(az Eer folyó melletti Odon, valamint a Byhor megyei, Berekyo folyó melletti Feeleghaz
birtok fele), amik kapcsán per jött létre köztük, a felek úgy rendelkeztek, hogy máj. 1-jén
(oct. Georgii) Miklós, ill. fivérei Odon és Feleghaz birtokokra vezetnek 2-2 fogott bírót és
a káptalan tanúságát, akik jelenlétében a 2 birtokot minden haszonvétellel 3 egyenlő részre
osztják: ezek teljesen lakott egyharmada (miként eddig is birtokolta) Miklósnak jut, a két-
harmaduk pedig Istvánnak, Tamásnak, Lewkus-nek és Jakch-nak, oly módon, hogy a két-
harmadon szintén osztály után 2 lakott rész Lewkus-nek és Jakch-nak kell jusson (mivel
ők az első osztály során nekik jutottakat lakottként őrizték meg), a többi 2 lakatlan rész,
mivel elnéptelenedtek, Tamásnak és Istvánnak jut majd. Ha az Iwanka fia: Miklósnak jutott
egyharmadon neki több jobbágya lenne, akkor ennek kiegyenlítésére megfelelő számú la-
katlan telket ad fivéreinek, amikre ők szintén jobbágyokat tudnak telepíteni. Szintén máj.
1-jén szolgáikat (condicionarios videlicet servos et ancillas) 5 egyenlő részre osszák szét
egymás között. A Zothmar megyei Ragald, a Byhor megyei lakatlan Nyek és a Zabolch
megyei Harang birtokukat legkésőbb máj. 26-ig (oct. Penth.) a 4 fogott bíró és a káptalan
tanúsága jelenlétében szintén 5 részre osztják. Mivel a Suprun megyei Durug és Pordan
nevű örökbirtokaikból néhányuk a saját részeiket eladták v. elzálogosították, Lewkus és
Jakch viszont nem, ezért saját részeiket ők békésen birtokolják, s ha az elidegenített részeket
vissza tudják szerezni, ezeket is osszák fel egymás között. Ezenfelül Iwanka fiai érvényte-
lenítették osztály-, bírság-, kötelezvény-, tudományvevő és egyéb leveleiket, bármely káp-
talan, konvent v. bíró bocsátotta is ki őket (kivéve a váradelőhegyi Szt. István-konvent
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kötelezvénylevelét, amivel Iwanka fia: István a Durug és Pordan birtokokon levő részeit
fivérének: Miklósnak egykor ……), s ha valamelyikük ezen oklevelek közül magának v.
örököseinek megtartana és azokat bemutatná, patvarkodónak (publicus calumpniator) tart-
sák. Ha a felek valamelyike ezen elrendezéstől részben v. egészben elállna, a bíró része nél-
küli 50 márkát fizessen a másik félnek – miként a káptalan kiküldött emberei a mondott
nemesekkel együtt a káptalanhoz visszatérve minderről beszámoltak. D. in crastino termini
prenotati, a. d. 1342.

E.: D140. (72-1-18.) Helyenként foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro
Stephano, Thoma, Lewkus et Jakch filiis Iwanka filii Odon contra Nicolaum fratrem ipsorum), va-
lamint mandorla alakú pecsét töredékei.

Á.: az 515. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Bihor, Kereszeg, Cybak, Marouth, Neguenzil,
Scemyen, Jako, Moulnuspethri, Zathmar, Zabouch.

318. 1342. márc. 21.

A zágrábi káptalan előtt Miklós fia: Guerin gréci polgár a Zaua melletti, a szentmártoni
(S. Martinus) keresztesek területeinél fekvő Obrouo nevű birtokát minden haszonvétellel
(erdők, vizek, rétek, szántóföldek) eladta 50 zágrábi márkáért (minden márkát 5 pensa-val
számolva) a káptalan előtt szintén megjelent Paris fia: Fülöp mesternek, szavatosságot vál-
lalva ennek kapcsán Fülöp és örökösei felé a saját frater-eivel, azok örököseivel és bárki
mással szemben. D. f. V. an. Ramispalmarum, a. d. 1342.

E.: D11034. (63-1-5.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől: ad Obrowo emptitiam. Mandorla
alakú függőpecsét és fonata.

319. 1342. máj. 30.

A váradi káptalan előtt Miklós fia: Mihály, Dénes fia: István mester szerviense ezen ura
nevében tiltakozott, hogy amikor Miklós egri püspök Pál comes országbíró levelével a
káptalan tanúsága jelenlétében a Heueswywar megyei Nana nevű birtokot máj. 26-án (oct.
Penth.) a királyi emberrel bejáratta és felbecsültette, a Morg nevű (István mester Abaad
nevű birtokához tartozó, a Morgewreue nevű helytől Olfafoka-ig 8 halászóhellyel együtt
fekvő) földrészt is bejáratta, felbecsültette és Nana birtokhoz csatoltatta, István mester
joga sérelmére, ezért Mihály a püspököt a földrész és a halászóhelyek Nana birtokhoz való
csatolásától tilalmazta. D. in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1342.

E.: D134. (96-5-1.) Hártya. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma.

K.: Bánffy I. 114–115.
R.: Anjou-oklt. XXVI. 263. szám.

320. 1342. jún. 5. Visegrád 

Pál comes országbíró tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően színe előtt Zegan-i
Domonkos fia: László a maga és Pál comes ügyvédvalló levelével Luchunch-i Dénes fia:
István mester nevében máj. 25-én (sab. p. Pent.) Kallou-i Egyed fia: Iwan mester ellenében



bemutatta Pál comes döntéshozó, perhalasztó és bírságlevelét, valamint az egri káptalan
oklevelét. Az első szerint Kallou-i Egyed fia: Iwan mester azon okleveleit, amikkel a
Zoboch megyei Hene birtok (amiről Luchunch-i Dénes fia: István mester és Zygan-i Do-
monkos fia: László azt állították, hogy örökjogon őket illeti) hozzá tartozik, [1341.] aug.
27-én (oct. regis Stephani nunc prox. preteritis) mutassa be színe előtt; akkor István és
László ellenében Iwan mester bemutatta [I.] Károly király (H) középső pecsétjével ellátott
privilégiumát (l. 213. szám), ami megerősítette saját nyílt, 1316. évi oklevelét (l. 154. szám),
továbbá Wyllermus Druget nádor, a kunok bírája 1341. évi (anno iam prox. transacto) ok-
leveleit (l. 310., 311. és 312. szám). Erre István mester és László bemutatták a király 1327.
évi (l. 219. szám) és a váradelőhegyi Szt. István-konvent 1315. évi tilalmazó (l. 149. szám),
valamint az egri káptalan 1327. évi tudományvevő oklevelét (l. 222. szám). Mindezek után
Pál comes írt az egri káptalannak, hogy küldjék ki kettejüket tanúságul, akik előtt Wythka-i
István fia: Miklós v. Bachka-i András fia: András v. Baka-i Mihály királyi emberek valame-
lyike (István mester és László részére), ill. Ramachahaza-i Ányos fia: Erne v. Apagh-i Mihály
fia: István v. Jakou-i Kozma fia: Henrik királyi emberek valamelyike (Iwan mester részére)
1341. nov. 8-án (oct. OO. SS. prox. tunc venturis) a Zoboch megyei Hene birtokon a szom-
szédok és a felek v. képviselőik jelenlétében tudja meg a szomszédoktól, más nemesektől
és nem nemesektől, hogy Hene István mester és László örökbirtoka-e, László apját (Miklós
fiát: Domonkost) Tamás fia: Beke mester elfogta s birtokát hatalmaskodva magára íratta-
e, v. pedig Hene Lothard-é és fiaié, a király hűteleneié volt-e, s nem tartozik örökjogon
Istvánhoz és Lászlóhoz, majd Hene birtokot jelekkel megjelölve és királyi mértékkel meg-
mérve (v. ha az nem lehetséges, szemmel megtekintve) minden haszonvételével együtt be-
csüljék fel az ország szokásának megfelelően, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést
a tanúk neveivel együtt nov. 18-ra (oct. Martini tunc venturas). A káptalan válasza szerint
Apagh-i Mihály fia: István és Wythka-i István fia: Miklós királyi emberek János és Benedek
karpapok, a káptalan tanúságai és a felek jelenlétében nov. 8-án a szomszédokat összehívva
Hene birtokon megtudták – ahogy Olivér fia: Demeter és frater-ei, Bogdan-i János,
Beztrech-i György fia: Lőrinc comes, Zonuk-i Tamás, János, Pál és Miklós Meger-i neme-
sek (mind Hene szomszédai), valamint a megye (provincia) más nemesei és nem nemesei
elmondták –, hogy az csak Lothard és fiai, a király hűtlenei birtoka volt, senki másé, sosem
volt Dénes fia: István, Domonkos fia: László és elődeik örökbirtoka; emellett Bogdan-i
János, Beztrech-i Lőrinc és Meger-i Miklós (Iwan mester tanúi) hozzátették, hogy Zygan-i
Domonkos nem kényszerítésből, hanem szabad akaratából adta el e birtokot Tamás fia:
Bekének; ue. napon Hene birtokon a királyi emberek és a káptalan tanúságai másodjára is
nyíltan és titokban kérdezősködve ellenben azt tudták meg, hogy – miként ezt Bachka-i
András fia: Miklós, Lonya-i Jakab fia: Jakab, István fia: László, András fia: Jakab, Apaty-i
Károly fia: Kopolch, Péter fia: István, Wythka-i András, Wythka-i László és más nemesek
elmondták – Hene birtok István és László örökbirtoka volt, s ehhez ezen Bachka-i Miklós
(István és László egyik tanúja) hozzátette, hogy Hene-t Lothard fiai is birtokolták, de hogy
milyen címen, azt ő nem tudja; Iwan mester oldalán több megyei nemes és nem nemes ta-
núskodott, mint István és László oldalán; a birtokot ezután fogott nemes bírókkal szemmel
megtekintve 32 márkára becsülték az ország szokásának megfelelően. A jelentés megtár-
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gyalását Pál comes perhalasztó oklevelével a felek akaratából [1342.] márc. 6-ra (ad diem
medii Quadr. tunc venturum) halasztotta, de akkor Kallou-i Egyed fia: Iwan mester nem
jelent meg, nem is küldött senkit, így őt Pál comes oklevelével két egyszerű bírságban ma-
rasztalta el. Végül az ország szokásának megfelelően Pál comes párbajt akart elrendelni a
felek között, de ezt Iwan mester nem vállalta, és így az ország szokásának megfelelően az
eskü letételét átengedte az ügyben István mesternek, Lászlónak és eskütársaiknak, így Pál
comes (ezen László és Simon – István mester képviselője – egyetértésével) úgy ítélt, hogy
István és László (mivel István esküje a honorjának követelménye szerint 10 nemesével ér
fel) Bachka-i András fia: Miklóssal, Lonya-i Jakab fia: Jakabbal, István fia: Lászlóval, András
fia: Jakabbal, Apaty-i Károly fia: Kopolch-al, Péter fia: Istvánnal, Wythka-i Andrással,
Wythka-i Lászlóval (vagyis saját tanúikkal) és más nemesekkel, összesen huszonketten okt.
6-án (oct. Mychaelis) Wythka-i István fia: Miklós v. Zenthes-i Pál fia: Mokou v. Aba-i Aba
fia: János királyi emberek (István és László részére), ill. Ramachahaza-i Ányos fia: Erne v.
Zonuk-i Tamás v. Pozdun-i Lachk királyi emberek (Iwan mester részére) valamelyike és az
egri káptalan 2 tanúsága jelenlétében (akik kiküldését Pál comes jelen oklevelével kéri a
káptalantól) Hene birtokon az ország szokásának megfelelően tegyenek le földesküt arról,
hogy Hene sosem volt Lothardé és fiaié, hanem régtől fogva örökjogon őket illeti, László
apját (Miklós fia: Domonkost) Tamás fia: Beke mester elfogta, s a birtokot hatalmaskodva
magához íratta; ha az esküt leteszik, Hene birtokot a királyi emberek iktassák Istvánnak és
Lászlónak, új határjelekkel mindenhol elkülönítve, örök birtoklásra, ha pedig nem teszik
le, akkor Iwan mesternek iktassák. Ha a nemes eskütársak közül időközben valaki meghalna
v. súlyosan megbetegedne, s ezt valamely káptalan v. konvent oklevelével bizonyítják, a he-
lyére más nemes léphet. Mivel az eskü szövege sok szót foglal magában, a káptalan tanú-
ságai az eskü szövegét Istvánnak, Lászlónak és eskütársaiknak mondják előre. A felek a
káptalan jelentését okt. 13-ra (ad 8. diem dict. oct. Mychaelis) vigyék vissza az országbíró-
nak, és akkor Iwan mester a 6 márka bírságot fizesse ki a per kezdete előtt. D. in Wyssegrad,
12. die termini prenotati, a. d. 1342.

K.: Bánffy I. 115–123. (97-12-3. alapján; eszerint papír, hátlapján tárgymegjelölés és pajzs alakú
zárópecsét töredékei.)

R.: Anjou-oklt. XXVI. 291. szám.

321. 1342. júl. 2.

Az aradi káptalan előtt Odun fia Iuanka fia: Jaachk mester a maga és fivére (frater
uterinus): Leukus nevében elmondta, hogy ők tilalmazták Pál comes országbírót és annak
fivéreit (Lőrinc fiait) a Sopron megyei Dorog és Pardan birtokok elfogadásától, Kozma
fia Iwanka fia: Jánost és ezen Odun fia Iwanka fiait: Miklós, Tamás és István mestereket
(vagyis az ő fivéreiket) pedig e birtokok átadásától és elidegenítésétől, és most Jaachk mes-
ter tilalmazza őket a káptalan előtt is. D. f. III. p. Petri et Pauli, a. d. 1342.

E.: D139. Hártya. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Lewkus névalakkal), valamint
mandorla alakú zárópecsét körvonala.
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322. 1343. jan. 13.

Az egri káptalan előtt Warada-i László fia: János mester tiltakozott, hogy az ő Byhor
megyei, most Pelbarthida-nak mondott Wadaz nevű örökjogú birtokát Viful-i [!] Odon [! ∋:
Kozma] fia Iuanka fia: János elfoglalva tartja, beszedve annak hasznait és terméseit, de
mivel a birtok emberemlékezet óta az ő elődeié volt örökjogon és hozzá is ue. címen tar-
tozik, ezért Iuanka fia: Jánost a birtok elfoglalásától és hasznai elvételétől tilalmazta, mond-
ván, hogy bár ő jelenleg ezen birtokát bizonyos akadályoztatásai miatt nem tudja
visszakövetelni (requirere), de ha alkalma nyílik, bírói úton kész lesz ezt megtenni. D. oct.
Epiph. d., a. eiusdem 1343.

E.: D143. (72-1-19.) Hártya. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Iuuanka és Pelbarhida
névalakokkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma.

323. 1343. márc. 4. vagy márc. 11. Micske 

Jakab mester, ……. Byhor-i comes helyettese és a szolgabírók tudatják, hogy Odun fia
Iwanka fia: [Jakch] mester a fivérei (fratres uterini): Miklós, Leukus, István és Tamás [ne-
vében] a Byhor megyei Feleghaz nevű birtokuk hasznai elvételétől tilalmazta Kozma fia
[Iwanka] fiát: Jánost és annak Cozmahaza-i jobbágyait, viszonzásul Iwanka fia: János ezen
Jakch-ot és fivéreit tilalmazta Cozmahaza nevű birtoka és az elfoglalt ……. nevű birtoka
hasznai elvételétől is. D. in villa Mixe, III. f. …. Remin. ….. 1343.

E.: D144. Papír, foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint a hiányzó birtoknév
Korough), valamint 1 nagyobb és 1 kisebb zárópecsét töredékei.

Megj.: Ha a dátumban a f. III. után ante állt, a keltezés márc. 4., ha post, akkor pedig márc. 11.

324. 1343. szept. 1. után. Várad

Miklós [nádor (H)], a kunok bírája [tudatja, hogy] a [Bihar és] ……. megyék nemesei
közösségének szept. 1-jén (f. II. p. oct. regis Stephani) [Várad] város mellett [tartott] köz-
gyűlésén Iwanka fia: Jakch mester …. előadta, hogy jelen év márc. 16-án (in domin. Oculi)
éjjel Gyopul-i Bálint fia Pál fia: János és fivérei (frater): Benedek és Miklós, valamint ……
Gyopul-i …………….. másik Miklós az ő házát átásták (perfodissent) …… 20 márkányi
terményt és szalonnát …… elvittek. Nevezetteket Jakch hiába várta, nem jelentek meg,
….. ezért őket a nádor bírságban marasztalja el, ha magukat nem tudják észszerűen ki-
menteni. D. ….. congregationis nostre, in loco memorato, a. d. 1343. 

E.: D142. Foltos, fakult papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét
körvonala.

325. 1343. szept. 1. után. Várad

Miklós [nádor (H)] ………….. a Byhor és ……. [me]gyék nemesei [közös]ségének
[szept. 1-jén] (f. …….) Warad [vá]ros ……… Iwanka fia: János  hatod[magával] esküt kel-
lett tegyen a nádori ember jelenlétében [arról, hogy] egy keddi napon (f. III. p. ……..
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revolutio annualis) Anda fia: János három ……. nem ….. Iwanka fia: János [az eskü]tár-
saival a nádor döntésének megfelelően [az esküt] letette, ezért őt a nádor Anda fia: János
ellenében felmenti. ……. nostre, in loco memorato, a. d. 1343. 

E.: D141. Erősen hiányos papír. Hátlapján zárópecsét töredékei.

326. 1343. szept. 22.

A budai káptalan előtt megjelent a Zolthnuk melletti Thegzeu fia István fia: András
mester és frater patruelis-e, Ruh fia János mester fia: Dénes a maga, ezen apja: János és fi-
vére (frater uterinus): Lőrinc litteratus nevében a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével,
és megvallották, hogy a Tolna megyei, a Duna folyó melletti Champa és Scenthmiklos
nevű szomszédos birtokaikat – amiket [I.] Lajos király (H) mint az örökös nélkül elhunyt
Mertlin fia: András budai polgár birtokait adott nekik cserébe birtokaikért a budai káptalan
privilegiális oklevelével – minden haszonnal, joggal és bevétellel, főleg a Duna folyó és ha-
lászata részével, művelt és nem művelt szántóföldekkel, trágyázott és legelőnek használt
(fimatis et campestribus) földekkel, kaszálókkal, erdőkkel, rétekkel, berkekkel, malomhe-
lyekkel, vizekkel és más tartozékokkal régi határaik alatt, nem érintve mások jogait, 110
budai márka széles bécsi [dénárért] eladták János fia: Demeter mester Solgou-i várnagynak
és örököseinek, semmiféle jogot és tulajdont azokban maguknak és leszármazottaiknak
meg nem tartva, hanem Demeterre és utódaira ruházva, akiket András mester, Ruh fia:
János, annak fiai: Lőrinc és Dénes, valamint utódaik tartoznak szavatolni és e birtokok tu-
lajdonában megőrizni. Ha ők az eladást visszavonnák és e birtokokat Demetertől v. utó-
daitól bíróságon v. azon kívül vissza akarnák szerezni, akkor ellenükben bármely bíró előtt
hatalombajban való elbukásban (in succubitu duelli potentialis) marasztalják el. Erről a
káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki Demeter-
nek. Kelt Benedek mester olvasókanonok keze által, II. f. p. Mathei, a. d. 1343., amikor
Demeter mester éneklő-, Pozsonyi (de Posonio) János mester őrkanonok, Lőrinc, József
fia: Jakab, Tamás és Imre kanonok. Arenga.

Á.: az 586. számú oklevélben. 

327. 1345. febr. 18.

Az erdélyi káptalan előtt Jakab litteratus, Regun-i Dénes fia: Tamás mester famulus-a
ezen ura nevében tiltakozott, hogy Domonkos fia: Miklós, Thylegd-i székely és András
fia: Péter, Patha-i nemes Péter erdélyi alvajda sugallatára (inductio et subordinatio) Tamást
az alvajda elé perekbe vonták. Mivel Tamás Péter alvajdát elfogultnak tartotta, kérte, hogy
e pereket az erdélyi nemesek elé (ad presentiam universitatis nobilium) halasszák el, de az
alvajda az apósa (socer): Miklós és Péter iránti kedvezésből e pereket sem egyszerűen, sem
bírsággal (birsagium) nem akarja elhalasztani, hanem Tamást jogtalanul el akarja marasz-
talni Miklós és Péter ellenében. Ha pedig ezt megteszi, Tamás meg fogja találni annak
módját, hogy magának igazságot szerezzen és magát megvédje. D. f. VI. an. Remin., a. d.
1345.
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E.: D146. (95-10-3.) Hártya. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

K.: Bánffy I. 124–125. 
R.: Erdélyi Okm. III. 243. szám; Anjou-oklt. XXIX. 108. szám.

328. 1345. febr. 27. Visegrád

István veszprémi püspök, a királynéi (H) aula kancellárja Péter testvér, a pálos remeték
rendjének Magyaro.-i (H) provincialis-a kérésére és oklevél-bemutatása alapján érvényesnek
elfogadva átírja és megerősíti Mesko néhai veszprémi püspök függőpecséttel ellátott, ép
és gyanútól mentes, 1335. jún. 22-én kiadott oklevelét (l. 267. szám). D. in Wyssegrad, in
domin. Oculi, a. d. 1345.

E.: D147. Hártya. Hátlapján későbbi középkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló
plicatura.

329. 1345. márc. 6.

A váradi káptalan előtt Luchunch-i Dénes fia: István mester Zeurin-i bán 1345. márc.
6-án (domin. Letare, a. d. 1345.) tiltakozott, hogy miután ő a fivéreivel (frater): Tamás és
Desew mesterekkel az összes Magyaro.-i (regnum Hungarie), s főleg erdélyi birtokaikon
örök osztályt tett, Tamás jogtalanul (non de iure, sed de facto) elfoglalta a Herchenteleke
nevű földrészt (ami István mester Dedrad nevű birtokához tartozik) és az Olidech nevű
birtokától a vulgo Regenreueu nevű bozótosig (rubeta viminum) terjedő földrészt (mind-
kettő Erdélyben fekszik). Mivel ezen földrészek mind elődeik (avi), mind a mondott osztály
idején Dedrad és Olidech birtokokhoz tartoztak, ezért István mester Tamást és másokat
e földrészek elfoglalásától tilalmazta, mondván, hogy bár ezen tilalmazást az egyházme-
gyeileg illetékes erdélyi káptalan előtt (in capitulo diocesano, vicelicet in Albensi ecclesia
seu Transsilvana) kellett volna megtennie, de mivel a királyi felség a főpapok és bárók tud-
tával őt honorjaiban régtől fogva az ország határain tartja, ezért ezen tiltalmazást az erdélyi
káptalan előtt nem tudta megtenni, de amint lehetősége nyílik rá, mindezt az erdélyi káp-
talan előtt is kinyilvánítja és ott is oklevelet adat ki. D. die et anno supradictis.

E.: D148. (95-10-4.) Hártya. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Bánffy I. 125–126. 
R.: Erdélyi Okm. III. 246. szám; Anjou-oklt. XXIX. 149. szám.

330. 1345. márc. 21. Visegrád

[I.] Lajos királynak elmondták a fehérvári káptalan nevében, hogy a jogaikról és birto-
kaikról szóló okleveleik par-jai a veszprémi káptalan sekrestyéjében vannak elhelyezve, v.
a registrum-ába beírva az ország szokása szerint. Ezért az uralkodó utasítja a veszprémi
káptalant, hogy a fehérvári káptalant és annak jogait érintő okleveleik par-jait sekrestyé-
jükben és registrum-ukban keressék meg, és ezek másolatait átiratban, pecsétjük alatt a fe-
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hérvári káptalannak hamisság nélkül adják ki. D. in Vyssegrad, f. II. p. Ramispalmarum, a.
d. 1345.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 126.

331. 1345. ápr. 10.

A veszprémi káptalannak Német (Theutunicus) István fehérvári kanonok a maga és a
fehérvári káptalan nevében bemutatta [I.] Lajos király (H) parancslevelét (l. előző szám),
aminek megfelelően a fehérvári káptalan jogairól kiadott okleveleknek a sekrestyéjükben
és registrumuk-ban az ország szokása szerint elhelyezett par-jait megkeresve 1252. évi ok-
levelük (l. 20. szám) másolatát privilegiális oklevelükben átírják pecsétjük alatt a fehérvári
káptalannak. Kelt János mester olvasókanonok keze által, quind. Pasce d., a. eiusdem 1345.
prenotato, amikor István veszprémi püspök, a királynéi aula kancellárja, János mester pré-
post, Márk mester éneklő-, István mester őrkanonok.

Á.: Pálóci Máté országbíró, 1430. jún. 9. D10098. (53-1-3.)
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1430. jún. 29. D10097. (53-3-9.)
R.: Iványi 11/2. 127.

332. 1345. máj. 12. Visegrád

Pál comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy amikor Thold-i Domon-
kos fia: Demeter a Neugrad megyei Tepke birtok örökjogú fele – amit az országbíró meg-
hagyásának megfelelően 1343. jún. 15-én (quind. Penth., a. d. 1343.) a királyi és a váci
káptalani ember jelenlétében bejártak – iktatásának tilalmazása miatt Paztuh-i Nagy (Nogh
dict.) Domonkost jún. 29-re (ad 15. diem dict. quind. Penth.) a királyi jelenlét elé perbe
vonta, annak tárgyalása onnan először perelsőbbség (prioritas termini) miatt szept. 15-re
(ad oct. Nat. B. virg.), majd onnan királyi parancsból nov. 25-re (quind. Martini anno
prescripto) lett halasztva. Akkor Thold-i Demeter bemutatta az országbírónak a váci káp-
talan királynak szóló jelentését, miszerint megkapva az országbíró levelét, kiküldték tanú-
ságul kanonoktársukat: Tamás mestert, akivel jún. 15-én Bokry-i András királyi ember
Tepke birtok felére ment a szomszédok, főleg Blundellus testvér Paztuh-i apát jelenlétében
(aki a birtokfél korábbi, Domonkos fia: Demeternek történő bejárásakor ellentmondott,
de a per tárgyalásán nem jelent meg és nem is küldött senkit maga helyett), azt régi határai
mentén bejárni, és ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve Demeternek iktatni
akarta, Paztuh-i Nogh (dict.) Domonkos nem a bejárástól, hanem az iktatástól és a határ-
jelek emelésétől a királyi embert tilalmazta, megfenyegetve őt és a káptalan tanúságát is,
így a királyi ember akkor és ott jún. 29-re Domonkost a királyi jelenlét elé idézte Demeter
ellen. Az oklevél megtekintése után Demeter a tilalmazás okát kérdezte, mire Domonkos
azt felelte, hogy Tepke birtok mondott fele örökjogon őt illeti, erre a birtokfelet Demeter,
miként korábban, most is szintén a saját örökjogának nevezte. Mivel az országbíró a felek
állításairól közös tudományvétellel akart tájékozódni, írásban kérte a váci káptalant, hogy
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küldjék ki tanúságaikat, akikkel Bokry-i András (Demeter felperes részére) és Varyu (dict.)
Péter fia: Jakab (Domonkos alperes részére) királyi emberek [1344.] febr. 25-én (oct. diei
Cynerum) Tepke birtok felére együtt menjenek ki, ott az összehívott szomszédoktól, ill.
máshol másoktól hamisság nélkül tudják meg, hogy Tepke ezen vitás fele Demeteré v. Do-
monkosé-e örökjogon régtől fogva, melyikük birtokolta eddig, majd a káptalan márc. 10-
re (ad diem medii Quadr.) tegyen jelentést a királynak. Akkor megjelent Pál comes előtt
Demeter, ill. Domonkos nevében Vörös (Rufus) Tamás a királyi kápolnaispán ügyvédvalló
levelével, és utóbbi bemutatta a káptalan oklevelét, miszerint az országbíró kérésére Waryu
(dict.) Péter fia: Jakab királyi emberrel (Domonkos alperes részére) kiküldték kanonoktár-
sukat: Tamás mestert, akik febr. 25-én Tepke felére mentek, és az összehívott szomszé-
doktól, főleg Chech fia: Miklóstól, Leukus-től, István fia: Miklóstól, Za[r]ka (dict.) Jánostól
(Nadasd-i nemesektől), Cheche-i Kemen mestertől, a Cheche-i hospesektől, Bartal és Péter
Zeleus-i falunagyoktól, a Zeleus-i hospesektől, továbbá Chunthfolua faluban Miklós
falunagytól és az ottani hospesektől, valamint más falvakban hamisság nélkül megtudták,
hogy Tepke ezen fele Paztuh-i Nogh (dict.) Domonkosé volt régtől fogva örökjogon és
eddig ő birtokolta; Thold-i Domonkos fia: Demetert febr. 25-től 3 napig Tepke vitás felén
várták a királyi és káptalani emberek, de ő nem jelent meg és nem is küldött senkit maga
helyett. Mivel tehát Demeter felperes a tudományvételen nem vett részt, a maga királyi
emberét és káptalani tanúságát sem vezette oda, és ezzel elhanyagolta az országbíró dön-
tését, ezért Pál comes Demetert 6 márka bírságban marasztalta el, és úgy határozott, hogy
a tudományvételt újra el kell végezni, ezért írásban kérte a budai káptalant, hogy küldjék
ki tanúságaikat, akikkel a mondott királyi emberek máj. 1-jén (oct. Georgii) menjenek
együtt Tepke birtok felére a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében, ott és másutt
végezzék el mindazt, ami az országbíró mondott (pecsétfőjével ellátott, a felek által ott be-
mutatandó) korábbi döntéshozó oklevelében szerepel a tudományvétel kapcsán, majd a
káptalan jelentését máj. 30-ra (ad oct. Penth.) vigyék neki vissza. Onnan a jelentés megtár-
gyalása több halasztással Pál comes más oklevelei szerint nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) jutott,
mikor is megjelent egyrészről Thold-i Domonkos fia: Demeter, másrészről Lőrinc litteratus
Nogh (dict.) Domonkos nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, és Demeter
bemutatta a budai káptalan levelét, miszerint az országbíró kérésére Bokry-i András királyi
emberrel (a jelenlévő Thold-i Domonkos fia: Demeter részére) kiküldték tanúságul
prebendarius karpapjukat: Pétert (az alperes Domonkos nem jelent meg és tanúságukat
az országbíró levele ellenére nem vezette a helyszínre), akik máj. 1-jén a Neugrad megyei
Tepke birtok felére mentek a szomszédok összehívásával, és először Tepke birtok
szomszédaitól és másoktól, főleg Cheche-i Kemen-től, Kazar-i Péter fia: Jánostól, Wersegd-i
Jánostól, Wersegd-i Banus fia: Istvántól, Kyuth-i [!] Fülöptől, Kyuth-i Germanus fia: Peteu-
től, Wanyarch-i Pétertől, Mohara-i Mokow-tól, Tabalya-i Mórictól, Halap-i Iwan fia:
Iwanka-tól, Kubulkuth-i Istvántól, Waly-i Leustach-tól, Zenthkerezth-i Andrástól, Zelen-i
Lőrinc fia: Miklóstól, Meger-i Was (dict.) Miklóstól, ill. ezt megelőzően a Neugrad megyei
nemesek ápr. 28-án (f. IV. an. oct. Georgii) Suran faluban tartott közgyűlésén megtudták,
hogy Tepke vitás fele Thold-i Domonkos fia: Demeter örökjoga régtől fogva, de most
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Nogh (dict.) Domonkos azt saját akaratából jogtalanul tartja (conservaret) és használja,
miként korábban is. A káptalan oklevelének bemutatása után amikor az országbíró Tepke
fele ügyében az ország szokásának megfelelően Demeternek (mivel felperes és evidensebb
tudományvételt végzett) akart esküt ítélni, Demeter a szegénysége miatt azt nem akarván
elfogadni, az ügyben önként Nagy (Magnus) Domonkos esküjének vetette alá magát, és
ezt Domonkos képviselője elfogadta. Mivel Tepke fele még nem volt felbecsülve és emiatt
Pál comes nem tudta, Domonkos hány nemessel kell esküt tegyen, ezért írásban kérte a
váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságaikat, akikkel a mondott királyi emberek [1345.] jan.
13-án (oct. Epiph. d.) Tepke birtok vitás, Demeter által követelt (recaptivata) felét a felek
v. képviselőik és az összehívott szomszédok jelenlétében járják be a korábbi bejárásnak
megfelelően, és figyelembe véve annak minőségét, mennyiségét, hasznait, jogait és bevé-
teleit, királyi mértékkel megmérve (ha lehet mérni) v. szemmel megtekintve a felek által
odavezetett fogott bírókkal együtt becsüljék fel az ország szokásának megfelelően, majd a
káptalan jan. 20-ra (ad quind. Epiph. d.) a királynak tegyen jelentést. Akkor megjelent Pál
comes előtt egyrészről Thold-i Domonkos fia: Demeter, másrészről Paztuh-i Nogh (dict.)
Domonkos nevében Lőrinc litteratus a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, és be-
mutatták a váci káptalan királynak szóló jelentését, miszerint az országbíró kérésére Bukry-i
András királyi emberrel (Demeter felperes részére) kiküldték tanúságul karpapjukat: Pétert,
Paztuh-i Nogh (dict.) Domonkos alperes részére pedig Haznus frater-e: Domonkos királyi
emberrel kanonoktársukat: Tamás mestert, akik jan. 13-án Tepke vitás felére mentek, a
felek és a szomszédok jelenlétében azt bejárták, és figyelmbe véve mennyiségét, minőségét,
hasznait, jogait és bevételeit a felek által odavezetett fogott bírókkal együtt szemmel 4 eké-
nyinek tekintették és 13,5 márkára becsülték az ország szokása szerint. Az oklevelet elol-
vasva az országbíró a vele bíráskodó bárókkal és az ország nemeseivel együtt korábbi
döntésének megfelelően meghagyta, hogy márc. 9-én (oct. medii Quadr.) Tepke birtok
13,5 márkára becsült vitás felén  Bokry-i András (Demeter részére) és Haznus frater-e:
Domonkos (Domonkos részére) királyi emberek és a váci káptalan tanúságai jelenlétében
(akik kiküldésére az országbíró kérte a káptalant) Paztuh-i Nogh (dict.) Domonkos tizen-
negyed-magával, nemesekkel – akik közül a mondott Nadasd-i nemesek és Cheche-i
Kemen mester (akik révén a korábbi tudományvétel Domonkosnak kedvezett), összesen
öten jelen kell legyenek – az övét megoldva, mezítláb, földet a fejéhez emelve – ahogy ál-
talában szokás (moris est) az ország szokása szerint földre esküt tenni – tegyen esküt arról,
hogy Tepke vitás fele az övé régtől fogva örökjogon, s ha leteszi az esküt, Tepke ezen felét
neki, ha pedig nem teszi le, akkor Demeternek iktassák a királyi emberek, a birtok másik
felétől határjelekkel elkülönítve, majd a káptalan jelentését a felek máj. 1-jére (oct. Georgii)
vigyék vissza. Akkor Paztuh-i Nogh (dict.) Domonkos bemutatta Pál comes-nek a váci
káptalan jelentését, miszerint Bukry-i András királyi emberrel Paztuh-i Nogh (dict.) Do-
monkos részére kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Mártont, akik márc. 9-én Tepke
13,5 márkára becsült vitás felén megjelenve számos fogott bíróval délutántól (ab hora
nona) szürkületig (crepusculum noctis) Demeter felperes és Nogh (dict.) Domonkos kö-
zött nem tudtak békét létrehozni, így a Demeter részére kiküldött királyi és káptalani ember
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ezután (in crepusculo noctis hora) távoztak onnan, és noha Domonkos a maga királyi em-
berével és káptalani tanúságával az eskü helyszínén maradva őket többször is visszahívatta,
hogy az esküt a jelenlétükben tegye le, ahogy kell, de ők Domonkos esküje megtekintésére
és meghallgatására visszatérni nem akartak, így Domonkos az általa odavezett királyi ember
és káptalani tanúság jelenlétében Tepke birtok vitás, Demeter által követelt és 13,5 márkára
becsült felén az országbíró meghagyásának megfelelően az előírt – Leukus, Chech fia: Mik-
lós és István fia: Miklós, Nadasd-i nemesek, az elhunyt Nadasd-i Zarka (dict.) János helyett
Wereb-i Kurlath fia: Miklós, Cheche-i Kemen mester – és egyéb eskütársaival (Sapy-i Mi-
hály fia: Miklós, Opuz-i Miklós fia: Donch, Opuz-i Péter fia: Pál, Zanthow-i András fia:
Tamás, Wereb-i Péter fia: Jakab, Azyupatak-i Bedech fia: János, Wyslaswereb-i Chamaz fia:
Lőrinc, Tengurhaza-i Edew fia: András) az övét megoldva, mezítláb, földet a fejéhez
emelve, és általában ahogy szokás az ország régi szokása szerint földre esküt tenni, hajnal-
ban (in crepusculo noctis accenso lumine) letette az esküt arról, hogy Tepke ezen fele az
övé régtől fogva örökjogon, majd márc. 10-én (f. V. p. oct. medii Quadr.) a királyi ember
a káptalan tanúsága jelenlétében ezen, Domonkos esküje által törvényesen visszaszerzett
(reobtenta) birtokfelet Domonkosnak iktatta, nem lévén ellentmondó. A káptalan jelen-
tésének alapján az országbíró Thold-i Domonkos fia: Demetert Tepke birtok fele jogtalan
követelése miatt annak becsértékében, vagyis 13,5 márkában marasztalja el, Tepke felét
pedig Domonkosnak és örököseinek ítéli, más jogának sérelme nélkül, Demeterre örök
hallgatást kiróva az ügyben. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki
Domonkosnak. D. in Wyssegrad, 12. die oct. Georgii, a. d. 1345.

E.: D150. (96-26-1.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Doborpajzs alakú füg-
gőpecsét és fonata.

333. 1345. máj. 12. Visegrád

Pál comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Neugrad megyei Tepke birtok 13,5 már-
kára becsült felének jogtalan követelése (requisitio) miatt – mely birtokfelet Paztuh-i Nagy
(Magnus) Domonkos mester a saját örökjoga nevében az országbíró privilegiális oklevele
szerint a maga és társai esküjével az országbíró előtt perben visszaszerezte (reobtenta) – a
birtokfél becsértékének megváltásában, vagyis 13,5 márkában elmarasztalja Thold-i Do-
monkos fia: Demetert. D. in Wyssegrad, 12. die oct. Georgii, a. d. 1345.

E.: D149. (96-26-3.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint
doborpajzs alakú zárópecsét töredékei.

334. 1345. szept. 26. Visegrád

Pál comes, [I.] Lajos király (H) országbírója kinyilvánítja, hogy színe előtt máj. 1-jén
(oct. Georgii) Anthaleus fia: Péter (Dénes fia: István Zeurin-i bán nevében az országbíró
ügyvédvalló levelével) a Lelez-i konvent idézőlevelének megfelelően Zygan-i Konrád fia:
László ellenében előadta, hogy Zygan birtok fele István bán örökbirtoka, de azt László a
bán jogának sérelmére elfoglalva tartja. Erre László azt felelte, hogy e birtokfél az övé
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teljes joggal, erről oklevelei vannak, amiket a Pál comes által kijelölendő napon bemutat.
Ezért az országbíró meghagyta, hogy László a Zygan birtokról szóló okleveleit szept. 15-
én (oct. Nat. B. virg.) mutassa be színe előtt. Akkor András fia: Simon jelenlétében (aki
István bán nevében állt elő Pál comes ügyvédvalló levelével) László bemutatta az egri káp-
talan 1289. évi privilegiális oklevelét (l. 91. szám). Erre Simon képviselő bemutatta [I.] Ká-
roly király 1341. jan. 27-i oklevelét (l. 303. szám). Ezután Pál comes a bán képviselőjét:
Simont megkérdezte (háromszor, ahogy hivatala megköveteli), hogy be tud-e mutatni ti-
lalmazó és tudományvevő okleveleket is Konrád fia: László ellenében Zygan birtokról,
amire ő nemmel felelt, majd, miután Pál comes megkérdezte a feleket arról, hogy Samud
fia: Miklósnak voltak-e fiai v. örökösei, hamarosan előállt Domonkos fia: László, és azt ál-
lította, hogy Samud fia: Miklós az ő avus-a volt, de most Zygan-on nincs birtokrésze, mivel
Miklós nádor (H) előtt Konrád fia: László tőle a jog rendje szerint megszerezte (acquirendo
reoptinere) Zygan birtokot. Mivel tehát Samud fia: Miklós comes és örökösei az egri káp-
talan privilegiális oklevele szerint Miklós leányát, vejét és örököseiket tartoztak Zygan ügyé-
ben szavatolni és őket annak békés birtokában megőrizni, és ezen privilegiális oklevelet
56 éve adták ki, az országbíró és az ország bárói számára azonban Domonkos fia: László
nem tűnt annyi idősnek, hogy jog szerint Zygan birtokon István bánnal bármilyen osztályt
tehetett volna, de Pál comes-nek mégis azt állította, hogy Zygan birtokot a nádor előtt
tőle Konrád fia: László megszerezte, Simon képviselő pedig Konrád fia: Lászlóval szemben
nem mutatott be tilalmazó és tudományvevő okleveleket Zygan birtokkal kapcsolatban,
ezért Pál comes bírói hatáskörénél fogva, a bárókkal és az ország vele ülésező nemeseivel
Zygan birtokot minden haszonvétellel Konrád fia: Lászlónak ítélte, aki elmondta, hogy
mivel István bán osztályos rokona (ex divisionali linea generationis) az ő avus-ának, Samud
fia: Miklósnak, ezért amikor ő: László ezen birtokot teljesen v. részben el akarja adni v. zá-
logosítani, ezt csak István bánnak teheti megfelelő áron (pro iusto pretio). Ezenfelül Kon-
rád fia: László Zygan birtok nyugati felét (amit Ceke-i András fiainak: Lászlónak és
Dénesnek 11 Cassa-i márkáért elzálogosított) ezen összeg fejében átengedte István bánnak,
úgy, hogy ha László megadja a 11 márkát István bánnak, ő a birtokfelet tartozik visszaadni
Lászlónak. Az országbíró minderről nyílt oklevelet bocsát ki. D. in Wyssegrad, 12. die oct.
Nat. virg. glor., a. d. 1345.

E.: D151. (97-8-2.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint doborpajzs
alakú pecsét töredékei. 

K.: Bánffy I. 126–131.
R.: Anjou-oklt. XXIX. 607. szám.
Megj.: Másik E.-je: AL Bánffy cs. nemzetségi lt. 33. (DF 260612.)

335. 1345. nov. 15.

Az egri káptalan előtt egyrészről Prebarthyda-i Iwanka fia: János mester, másrészről
Gapol-i Lukács fia: István mester a maga és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-mo-
nostor prépostja és konventje ügyvédvalló levelével a fiai: László, Lukács és Miklós nevé-
ben megvallották, hogy különböző okokból, főleg János mester házai és más javai
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felégetése, valamint az István mester fia: ezen Lukács által János mesternek okozott károk
és jogtalanságok miatt per jött létre köztük a király előtt, de végül fogott nemes (rokon és
megyei) bírók elrendezésével úgy egyeztek meg, hogy János mester Istvánt, a fiait és örö-
köseiket mindezen jogtalanságok ügyében felmentette a köztük levő rokonság miatt, ezen-
felül elengedte Lukácsnak azt a 21 márka adósságot, amit neki Lukács a király egyezség-
és kötelezvénylevelének megfelelően (amit a káptalan is megtekintett) a káptalan előtt kellett
volna fizessen. Viszonzásul István és fiai a Berekyo folyó fő ágán (maior cursus) épített
hidat a király előtti vállalásuknak megfelelően lerombolták, és e hidat ezen folyón a Gapul
nevű birtokukon és azon túl a Kerekeghaz nevű másik birtokukig soha nem építhetik újra,
és ha ezt ők v. örököseik mégis megtennék János v. örökösei jogának sérelmére, akkor a
per kezdete előtt kifizetendő 100 márkában marasztalják el őket János és örökösei ellené-
ben, a hidat pedig ismét teljesen le kell rombolni. Ezenfelül Ivanka fia: János az István és
fiai ellenében jelen oklevél kiadásának napjáig kibocsátott tilalmazó és tudományvevő ok-
leveleit, és főleg a mondott királyi oklevelet átadta Istvánnak érvénytelenítésre a káptalan
előtt, s ha valamely más efféle oklevelet megtartott volna, azokat is érvénytelennek nyilvá-
nította. D. quind. OO. SS., a. d. 1345.

E.: D153. Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Pecsétre utaló hártyaszalag.

336. 1345. dec. 22. Vásárhely

Antal mester (Domonkos Macho-i bán, Wesprim-i comes vicecomes-e), valamint Miklós
és János szolgabírók tudatják, hogy korábbi perhalasztó oklevelük [szerint] Kuruntar-i
Beke és Domonkos, valamint János fia: Péter dec. 22-én (f. V. an. Nat. d.) pert kellett vi-
seljenek Kuruntar-i Barnabás fia: Pál ellen Merse nevű rokonuk Kuruntar-on levő birtoka
osztálya ügyében, mely oklevéllel az oklevélkiadók embere és a káptalan embere a felek
között ezen birtokot fentiek döntésének és más oklevelének megfelelően fel akarták osztani
[lehúzva: Kuruntar-i László és Tamás fia: Jakab]. A mondott napon a felek megjelentek, de
a vicecomes és a szolgabírók kevés számuk és a per nehézsége miatt nem tudtak döntést
hozni, ezért a pert [1346.] jan. 19-re (ad f. V. p. oct. Epiph. d.) halasztják, mikor is a felek
peres okleveleikkel együtt megjelenve adják elő azon okokat, amikkel e birtokot eddig tar-
tották, és amelyikük ezt nem teszi, és jelen oklevél kiadása után valamely más bíró előtt
ezen okleveleit bemutatja, azok érvénytelenek legyenek e birtok kapcsán. D. in Vasarhel,
die prenotato, a. d. 1345.

E.: D152. (28-8-2.) Papír. Helyenként zavaros latinságú oklevél. Hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés (eszerint Beke és Domonkos is Kuruntar-i Péter fiai), valamint 3 zárópecsét töredékes
nyoma.

R.: Iványi 11/2. 128.

337. 1346. jan. 11. Visegrád

[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Kuchky-i Sándor fia: György mester,
másrészről Magyar (dict.) Pál mester és a fia: László, és György megvallotta, hogy ő szük-
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ségeitől sürgetve a Suprun megyei, Rabakuz-ben levő Paly és szintén Paly nevű birtokait
(melyek közül az egyikben Szt. Demeter vértanú-kőegyház van) minden haszonvétellel és
tartozékkal Pálnak és fiának 26 márka bécsi dénárért (minden márkát 10 pensa-val szá-
molva) jan. 13-tól (oct. Epiph. d.) 1 évre (infra revolutionem annualem earundem oct.)
szavatosság vállalásával elzálogosította, annál nem korábbi visszaváltásra, úgy, hogy ha
akkor (in ipsa revolutione annuali dict. oct.) e birtokait ezen összegért nem tudja kiváltani
a király előtt, akkor [1347.] máj. 1-jén (oct. Georgii) ezen összegért és annak kétszereséért
kell azokat kiváltsa Páltól és Lászlótól, s ha ezt akkor sem teljesíti, e birtokokat aznap Pál-
nak és Lászlónak át kell örökítenie és a birtokokat érintő privilégiumait és okleveleit nekik
át kell adja, amiket pedig megtart ezekből, érvénytelenítenie kell. Időközben György e bir-
tokokat másoknak, főleg Athyuz fia: János mesternek és fiainak egy káptalan v. konvent
előtt sem zálogosíthatja v. adhatja el annak érdekében, hogy a más személyektől titokban
kapott pénzzel Páltól és Lászlótól e birtokokat kiváltsa. D. in Wyssegrad, f. IV. p. Epiph.
d., a. eiusdem 1346.

E.: D234. (100-2-2.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
kis pecsét körvonala.

K.: HO II. 84–86.
R.: Anjou-oklt. XXX. 27. szám.
Megj.: Má.-a: Győri Egyházmegyei Lt. Győri Székeskápt. Lt. Pápoci prépostság. Th. 1-152.

(DF 278167.)

338. 1346. jún. 12.

A …. káptalan [előtt]  egyrészről Doboua-i Tegzu [!] fia István fia: András, [másrészről]
…. fia: Péter elmondták, hogy vérrokonságuk (consanguineitatis linea) miatt András a
Plogocha [?] ….. Garig-i ..... földjeit és birtokrészeit minden haszonvétellel Péternek és
örököseinek, míg Péter a Doboua-n és a Magyaro.-i (H) Vasegetu-n levő földjeit és bir-
tokrészeit minden tartozékkal Andrásnak és örököseinek adta cserébe. Erről a káptalan
függőpecsétjével megerősített oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. oct. Pent., a. d. 1346.

E.: D154. Hártya. Hiányos, foltos. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések (amikben
Polesincz birtokról van szó). Mandorla alakú függőpecsét és fonata.

339. 1346. nov. 1. Buda

Pál comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt Kozma fia Iwanka
fia: János (akinek nevében Márton fia: Márton jelent meg a váradelőhegyi Szt. István első
vértanú-konvent ügyvédvalló levelével) okt. 25-én (oct. Luce) viselt a mondott konvent
idézőlevelének megfelelően Miklós fiai: János és Péter, Iwanka fiai: Leukus, Jakch és Tamás,
valamint Neguenzyl-i Miklós fiai: János és András ellen, akik nevében ügyvivők
(assumptores termini) megjelenve vállaltak időpontot, perelsőbbség (termini prioritas) miatt
[1347.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasztja el. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1346.

E.: D54. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint doborpajzs alakú zárópecsét
körvonala.
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340. 1347. jan. 8.

Az egri káptalan előtt Wosuar-i Tamás fia: László (Luchunch-i Dénes fia: István mester,
Zeurin-i bán famulus-a ezen ura nevében) tiltakozott, hogy (miként ezt István mester meg-
tudta) Berench-i István fiai: László és Domonkos a Zemlen megyei, Thycia folyó melletti
Zygan nevű birtokukat Bathor-i Bereck fia: János mesternek és fiának: Lászlónak elzálo-
gosították, és mivel István mester egy másik, szintén Zygan nevű birtokon, ami Samod
fia: Miklósé volt, rokonság (linea generationis) okán részt bír, ezért László famulus István
mester nevében tilalmazta Berench-i István fiait Zygan nevű birtokuk eladásától és elide-
genítésétől azon a részen, ahol e birtok István mesterrel szomszédos, Jánost és fiát: Lászlót
pedig attól, hogy Samod fia: Miklós Zygan nevű birtokából bármely részt elfoglaljanak.
D. oct. Circ. d., a. eiusdem 1347.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 97-8-3.; hártya, hátlapján tárgymegjelölés, valamint
töredezett zárópecsét.

K.: Bánffy I. 131–132. 
R.: Anjou-oklt. XXXI. 5. szám.

341. 1347. febr. 5. Buda

[I.] Lajos királynak (H) elmondták István Zeurin-i bán nevében, hogy Gergely fia: Ist-
ván, Koch-i officialis az ottani népekkel v. hospesekkel felfegyverkezve, hatalmaskodva az
ő Nogmiklos nevű birtokára menve az Illeu nevű halászóhelyét lehalászták, a bán korábbi
törvényes tilalmazása ellenére és joga sérelmére. Ezért az uralkodó utasítja az egri káptalant,
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mihály fia: István v. Zalk-i [!] Feyes (dict.) István v.
Zalk-i Lorand fia: András királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan
tegyen jelentést. D. Bude, in fe. Agethe [!], a. d. 1347.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Pesty, Szörény III. 5. 
R.: Anjou-oklt. XXXI. 80. szám. 

342. [1347.] febr. 21. 

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) kiküldték tanúságul karpapjukat: Jánost, akivel Lorand fia: András királyi ember
megtudta, főleg Illeutou halászóhely szomszédaitól, hogy Gergely fia: István, Kouch falvi
officialis az ottani hospesekkel a tavalyi és a jelen évben többször is ezen Illeu halászóhelyet
István bán törvényes tilalmazása után hatalmaskodva lehalásztatta, annak más hasznait
(nádasok, rétek) tetszése szerint árulja, habár e halászóhely emberemlékezet óta mindig is
István bánhoz és elődeihez tartozott örökjogon. D. oct. diei Cinerum, a. supradicto. [1347.]

E.: D155. (96-28-2.) Papír. Hátlapján azonos (pro magistro Stephano filio Dionisii de Lochonch
bano de Zevrinio; továbbá Ileu névalak) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét
körvonala.
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343. 1347. febr. 21.

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően –
küldjék ki tanúságukat, akivel Mihály fia: István v. Zalk-i [!] Feyes (dict.) István v. Zalk-i
Lorand fia: András királyi ember idézze meg Gergely fia: Istvánt, Kouch-i officialis-t István
bán ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak – kiküldték
tanúságul karpapjukat: Jánost, akivel Lorand fia: András királyi ember febr. 17-én (sab. an.
Invocavit) Gergely fia: Istvánt, Kouch-i officialis-t István bán ellenében a királyi jelenlét
elé idézte márc. 14-re (ad oct. diei medii Quadr.). D. oct. diei Cinerum, a. d. 1347. 

E.: D156. (28-13-2.) Papír. Hátlapján azonos (pro magistro Stephano filio Dionisii de Luchonch
bano de Zeurinio) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint kerek zárópecsét körvonala. Kö-
zépkori kéztől: Scripta ad octavas G. 

R.: Iványi 11/2. 130.

344. 1347. febr. 25.

Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Zygan-i Konrád fia: László, másrészről
Zuha-i Anthalius fia: Péter comes (Luchonch-i Dénes fia: István mester, Zeurin-i bán
famulus-a és képviselője Pál comes országbíró ügyvédvalló levelével ezen ura nevében),
és László megvallotta, hogy a Zemlyn megyei, Tycia folyó melletti Zygan birtokon levő
teljes része nyugat felőli negyedét, amit ő nemrég Imbreg-i András fiaitól: Lászlótól és Dé-
nestől 5,5 márkáért kiváltott, jelenlegi sürgető szükségei elkerülése érdekében minden ha-
szonnal, tartozékkal és jövedelemmel febr. 25-én (in domin. Remin.) rokonának: István
bánnak 5,5 kassai márka garasért elzálogosította, a bármikori visszaváltás lehetőségével
ezen összegért a káptalan előtt. Ezen földrész elzálogosítását a káptalan a Lelez-i konvent
oklevelében is látta, amit László adott a bánnak. D. in eadem domin. Remin., a. d. 1347.

Á.: a 373. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 133–134. 
R.: Anjou-oklt. XXXI. 144. szám.
Megj.: Az oklevél E.-je: AL Bánffy cs. nemzetségi lt. 36. (DF 260615.) Eltérő névalakjai:

Anthaleus, Zeuryn, Zemplyn, Ticya, Zigan.

345. 1347. márc. 3. Eger

János mester borsodi főesperes, N. [Miklós] egri püspök lelkiekben általános vikáriusa
előtt megjelent egyrészről Rozwad-i Mihály fia: Lőrinc comes (néhai Herbord [leánya],
Zygan-i Samod fia Miklós unokája: Erzsébet nemes asszony férje és képviselője ügyvéd-
valló levéllel), másrészről Konrád fia: László és Bood fia: Pál (ezen Konrád leánya: Erzsébet
nemes asszony férje és képviselője ügyvédvalló levéllel), és Lőrinc elmondta, hogy
Luchonch-i Dénes fia: István mester, Zeurin-i bán a főesperes bírói engedélyével és a felek
beleegyezésével úgy döntött további fogott bírókkal együtt, hogy Lőrinc feleségének
leánynegyedéért a Zemlyn megyei, Tycia folyó melletti Zygan birtok (ami egykor Samod
fia: Miklós, Lőrinc feleségének nagyapja szerzett birtoka volt) negyedének harmada jár.
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Lőrinc pedig ezzel megelégedve Konrád fiát: Lászlót és leányát: Erzsébetet, valamint örö-
köseiket a felesége ezen leánynegyede kapcsán az asszony nevében nyugtatta. D. Agria,
sab. an. Oculi, a. d. 1347.

Á.: a 373. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 134–135. (Eszerint E.-je: 97-8-8.) Eltérő névalakjai: Rozuad, Bod, Zeuryn, Zemplen.
R.: Anjou-oklt. XXXI. 170. szám.

346. 1347. márc. 4.

Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Booth fia: Pál (Konrád leánya, Zygan-i néhai
Samod fia Miklós unokája: Erzsébet nemes asszony férje és képviselője ügyvédvalló le-
véllel), másrészről Geche-i Beke fia: András mester litteratus (Luchonch-i István mester,
Zewrin-i bán rokona és képviselője Pál comes országbíró ügyvédvalló levelével), és Pál el-
mondta, hogy a felesége a Zemlyn megyei, Tycia folyó melletti Zygan birtokon levő, rá az
atyai jogból leszármazás címén háramlott teljes részét minden haszonvétellel és tartozékkal
eladta István bánnak 20 budai márka garasért, semmiféle jogot és tulajdont magának abban
meg nem tartva, a birtokrészről kiadott okleveleit érvénytelenítve. László (ezen Konrád
fia, Samod fia Miklós unokája) mint a birtokban részes személy a káptalan előtt szomszéd-
ság okán mindehhez beleegyezését adta a feleknek. Pál kötelezte magát, feleségét és örö-
köseiket, hogy a bánt és utódait a birtokrész ügyében megvédik, szavatolják és annak békés
tulajdonában megőrzik. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális formában
adja majd ki. D. in domin. Oculi, a. d. 1347.

Á.: 1. a 373. számú oklevélben. 
2. a 410. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Lwchunch, Tychia.

K.: Bánffy I. 137–138. 
R.: Anjou-oklt. XXXI. 174. szám.
Megj.: Az oklevél E.-je: AL Bánffy cs. nemzetségi lt. 37. (DF 260616.) Eltérő névalakjai: Both,

Zeuryn, Zemplen, Tychya.

347. 1347. márc. 4.

Az egri káptalan előtt megjelent egyrészről Rozuad-i Mihály fia: Lőrinc comes (Herbord
leánya, Zygan-i néhai Samod fia Miklós unokája: Erzsébet nemes asszony férje és képvi-
selője ügyvédvalló levéllel), másrészről Gecche-i Beke fia: András mester litteratus
(Lusunch-i Dénes fia: István mester, Zeuryn-i bán rokona és képviselője Pál comes or-
szágbíró ügyvédvalló levelével), és Lőrinc elmondta, hogy a Zemlyn megyei, Thicia folyó
melletti Zygan birtok negyedének harmadát, amit Konrád fia: László és annak leánytestvére
(soror): Erzsébet az ő feleségének adtak annak leánynegyedéért, minden haszonvétellel és
tartozékkal eladta István bánnak 9 kassai márka garasért, semmiféle jogot és tulajdont ma-
gának abban meg nem tartva. Konrád fia: László személyesen, Konrád leánya: Erzsébet
nevében pedig a férje: Pál ügyvédvalló levéllel a káptalan előtt beleegyezésüket adták a fe-
leknek. Lőrinc kötelezte magát, feleségét és örököseiket, hogy a bánt és utódait a földrész
ügyében megvédik, szavatolják és annak békés tulajdonában megőrzik. Ha jelen oklevelet
visszaviszik, a káptalan privilegiális formában adja majd ki. D. in domin. Oculi, a. d. 1347.
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E.: D156a. (97-8-5.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét kör-
vonala.

Á.: a 373. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Luchonch, Zeurin, Tycia.
K.: Bánffy I. 136–137. 
R.: Anjou-oklt. XXXI. 173. szám. 

348. 1347. ápr. 12.

Az erdélyi káptalan előtt szentegyedi (S. Egidius) Jakab fia: Mihály az ura, Regun-i Dénes
fia Tamás mester fia: Tamás mester nevében tilalmazta annak apját: ezen Tamás mestert
bármely örökjogú és szerzett birtoka v. falva adományozásától, átadásától, elzálogosításától,
cseréjétől és bármiféle elidegenítésétől bármely rokona, famulus-a, szomszédosa v. idegen
(extraneus) részére, tilalmazta továbbá mindazokat, akik Dénes fia Tamás mester  birto-
kaiba v. falvaiba be akarnak menni és ezeket el akarják foglalni, mivel a jog szerint ura:
Tamás mester kell az atyai örökségbe származzon, és ő a saját igazát bíróságon v. azon
kívül mindenkivel szemben érvényesíteni fogja. D. f. V. an. quind. Passce d., a. eiusdem
1347.

E.: D239. (96-30-2.) Hártya. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét körvonala.

K.: Bánffy I. 139.
R.: Anjou-oklt. XXXI. 305. szám; Erdélyi Okm. III. 381. szám.

349. 1347. máj. 14.

A zágrábi káptalan tudatja, hogy amikor hosszú per jött létre Poloznicha birtok ügyében
Roh fia János fia: Dénes és Ipoch fia István fia: Péter mester között Miklós, egész Sclauonia
és Horváto. (C) bánja előtt, végül fogott bírók elrendezésével megegyeztek. Ezután a káp-
talan a bán kérésére a Cris megyei Sabnycha-i György fia: György báni emberrel és Oth
fia: Domonkossal (János al-bán emberével) kiküldte kanonoktársát: János őrkanonokot,
akik máj. 11-én (f. VI. p. Asc. d.) Poloznicha birtokra mentek, ahol Dénes mind a maga,
mind fivérei (frater uterinus): János, István és Péter nevében a rokonával, Tegzew fia István
fia: Andrással Poloznycha birtokot minden tartozékkal Péter mesternek és örököseinek
adta és iktatni engedte békés birtoklásra, ahogy azt János ezen fiai is birtokolták. Erről a
káptalan függőpecsétes oklevelet bocsát ki. D. f. II. p. Asc. d., a. eiusdem 1347.

E.: D11035. (61-2-5.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata.
R.: Iványi 11/2. 132.

350. 1347. jún. 6.

Az egri káptalan előtt Thuser-i Benedek fia: Lukács, Regun-i Dénes fia Tamás mester
fiai: Tamás és István famulus-a és officialis-a az ezen urai, továbbá Luchonch-i ue. Dénes
fia István mester fia: Dénes és ue. Dénes fia Deseu fiai: Dénes és László (szintén az ő urai)
nevében Jakou-i Kozma fia: Miklós királyi ember és Miklós mester klerikus, a káptalan ta-
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núsága jelenlétében tiltakozott, hogy amikor a minap Dénes fia: Tamás mester a Surk nevű
birtoka bejárásakor Bach birtok határaiig ment ezen királyi és káptalani emberrel, és Surk
határjeleit Baxa fia Miklós fiai Gure nevű birtoka felől felemelni és elkülöníteni akarta,
Tamás mester fiai, István mester fia: Dénes és Deseu fiai ezt nem engedték, mivel az ő
joguk sérelmére egykor apáik képviselője (azok tudta nélkül) Surk birtokból nagy földrészt
adott Mager (dict.) Pál mesternek Bach birtok határjelei emelésekor. Ezért Lukács ezen
képviselőt a mondott föld elidegenítésétől, Pál mestert és másokat pedig annak elfoglalá-
sától Surk birtokon a királyi és káptalani ember előtt tilalmazta, miként most is tilalmazza
urai nevében a káptalan előtt. D. f. IV. an. oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1347.

E.: D157. (97-13-1.) Hártya. Hátlapján azonos (super occupatione terrarum de possessione Surk
vocata decisarum) és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékei.

K.: Bánffy I. 147–148.
R.: Anjou-oklt. XXXI. 520. szám. 

351. 1347. júl. 12.

A vasvári káptalan előtt Henrik fia: András, most Saag-i hospes a maga, a fia: Miklós és
fivére (uterinus frater): Pál fia: Miklós nevében a Demenk-i konvent ügyvédvalló levelével
elmondta, hogy a Saag falvi hospesek őt mint Saag falu felgyújtóját ezen konvent előtt át-
adták uruknak, Vgud-i Chenik mesternek (miként ez a konvent levelében szerepel), és emi-
att őt Chenik mester [I.] Lajos király írásbeli, az udvarnokok kiváltságáról (libertas) szóló
meghagyásának megfelelően (miként ezt a káptalan a király oklevelében látta) halálra akarta
ítélni. András elismerte bűnét, Chenik mester lábai elé vetette magát, és számos fogott
bíró kérésére kegyelmet kapott tőle a fővesztés ítélete alól, emiatt a Somlio hegy keleti ol-
dalán levő 2 szőlőjét (egy régit és egy újat) Chenik mesternek és örököseinek adta, sem-
miféle jogot és tulajdont magának és övéinek azokban meg nem tartva. András kötelezte
magát, a fiát és fivére fiát: Miklóst, hogy ha bármikor is pert indítanának e szőlők miatt,
akkor a mondott fővesztés (pena sentencie capitalis) sújtsa őket. Erről a káptalan függő-
pecsétjével megerősített, chirographált oklevelet bocsát ki. D. f. V. an. Margarethe, a. d.
1347., amikor András mester prépost, Gergely mester őr-, István mester éneklőkanonok,
János mester dékán.

E.: D10010. (53-2-6.) Hártya. Hátlapján középkori (Somlyo és Chenygh névalakokkal) és újkori
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata. Felül chirographált (ABC).

Má.: SNA Listiny Erdődy 22. (56-8-68.) E szerint az 53-1-4. régi jelezetű oklevélről másolták.
R.: Iványi 11/2. 131.

352. 1347. aug. 1. előtt

János prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje előtt
Pelbarthyda-i Jowanka fia: János mester azon pereiben, amiket az országbíró előtt aug. 1-
jén (oct. Jacobi) Hodon fia Jowanka fia: Leukus, Miklós fiai: János és András, Hodon fia
ezen Iwanka fia István fiai: János és Péter, valamint Domonkos fia: György, Pern-i officialis
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ellen visel, Chyre …..,  Zantho-i János fia: Tamás litteratus-t és Zakalus (dict.) Istvánt a
képviselőinek vallja, érvényesnek fogadva el, amit ők együtt v. külön jelen oklevél bemu-
tatásával cselekszenek. D. in fe. …… Marie, a. d. 1347.

E.: D158. Folto papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Jovanka névalakkal), valamint
pecsét nyoma.

353. 1348. júl. 28.

A csázmai káptalan tudatja, hogy Újkörös szabad falu (nova libera villa Crisiensis) pol-
gárai (civis) és hospesei Miklós, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánja levele révén kérték,
hogy földjeik határainak Kristóf  fia: Pál, annak fia: Bertalan és frater-ei földje felőli bejárása
és elkülönítése megtekintésére küldjék ki tanúságukat Dénes fia: Jakab mester Cris-i comes-
szel, a bán speciális emberével. Ennek megfelelően, és mivel Pál és fia a bán levele révén
ugyanezt kérték, kiküldték Jakab mesterrel kanonoktársukat: András mestert, akik vissza-
térve előadták és írásban (in scriptis) is bemutatták a káptalannak az ellentmondás nélkül
megállapított határokat: Jwnk fia János fia: János mester Thyburchfelde nevű földje mellett
egy nagy útnál 2 határjel, az egyik észak felől Kristóf  fia: Pálé és fiaié, a másik dél felől Új-
körös szabad falué és polgáraié; völgy; kút mellett harazth fák; Koroska folyó; hegy; nagy
út, ami Kemlek-re megy; völgy, ami Pál részén van; Berch; völgy; föld-határjellel körülvett
harazth fa mellett Pál határjele; Pothechech folyó, ahol a másik Pothechech beleömlik. A
káptalan erről kérésükre pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in fe. Panthaleonis, a.
d. 1348.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: E. Laszowski, Vjesnik 1904. 245–246; Smič. IX. 479–480.
R.: Anjou-oklt. XXXII. 492. szám.

354. [1348.] szept. 21. Kőrös

Jakab mester Cris-i comes-nek Gugul, Újkőrös falvi (nova villa Crisiensis) falunagy, va-
lamint Balsan fia: Iwan, Máté fia: Sebestyén, Radey fia: Mykech, Wlcha fia: János, István
fia: Balázs, Dragech fia: Miklós és Nadez fia: Laurens, a falu esküdt polgárai bemutatták a
csázmai káptalan nyílt oklevelét (l. előző szám), amit ő kérésükre átír pecsétjével ellátott ok-
levelében. D. in Crisio, in fe. Mathei, a. prenotato. [1348.]

Á.: Zsigmond király, 1408. márc. 12. > Marczali Dénes szlavón bán, 1422. jan. 26. D10086. (61-
3-24.)

K.: E. Laszowki, Vjesnik 1904. 246–247; Smič. XI. 487–488.
R.: Anjou-oklt. XXXII. 608. szám.
Megj.: Az oklevelet átírta még: zágrábi kápt., 1354. máj. 12. HDA Plemička opčina Sv. Jelena

Koruska 7. (DF 286088.) Dénes bán oklevelének átirata: csázmai kápt., 1424. febr. 3. > Zsigmond
király, 1424. márc. 11. HDA Grad Križevci 5. (DF 267985.), Má.-a: DL 36204. (Collectio
Kukuljevicsiana.)
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355. 1348. szept. 21.

Az erdélyi káptalan 1348. szept. 21-én (in fe Mathei, a. d. 1348.) kiadott privilegiális ok-
levele szerint (ami átírt két másik oklevelet is alábbiak birtokosztályairól) Zenthmihaltelke
birtok fele Dénes fia: Tamás mesternek jutott a fivéreivel: István és Deseu mesterekkel
történt birtokosztály során.

Tá.: az 507. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 271. (Tá.-ban.)

356. [134]8. nov. 30. körül

A váradi káptalan előtt Pelbarthyda-i Mayus mester megvallotta, hogy ő Twr-i János fia:
Mihály mesternek, a királyi kúria …… 6 forinttal (100 új dénárral számolva) tartozik …..
Mihály mesternek v. jelen oklevél bemutatójának készpénzben jan. [13-án] ([oct.] Epiph.
d. nunc venturis) ….. Budán v. …… a király bírósága lesz épp, kifizeti …. ha ő …. a mon-
dott … és helyen …. mesternek …. akkor …. marasztalják el …. D. in …… fe. Andree,
a. …..gesimo octo.

E.: D153a. (28-11-0.) Hiányos, fakult papír. Hátlapján mandorla alakú zárópecsét töredékei.
Megj.: Mivel Engel, Genealógia Majos (oszlári, pelbárthidai)-táblázat szerint pelbárthidai Majos

mester 1343–1351 közöttről adatolható oklevelekben, a dátum maradványát figyelembe véve 1348.
évi keltezést feltételezhetünk.

357. 1349. ápr. 2. Győr

Kálmán győri püspök megfontolva a Torna-i Mária Magdolna-egyház (amiben pálos
rendi remete testvérek laknak) szegénységét, a lelke üdvéért, valamint ezen egyház állapota
és az ottani remeték ellátása érdekében a Thorna nevű püspöki falva minden tizedét ezen
egyháznak és remetéinek adja élete végéig, kivéve a győri káptalan tagjainak járó negyedeket
(quarta). Utasítja kiközösítés terhe alatt tizedszedőit, hogy amíg ő él, a mondott tizedekbe
ne avatkozzanak be, hanem azokat a Mária Magdolna-egyháznak és remetéinek engedjék
teljesen beszedni. Erről függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Jaurinii, f. V. p.
Judica, a. d. 1349.

Á.: az 556. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 133.

358. 1349. aug. 28. Várad

Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Byhor és Karazna megyei nemesek
közösségének aug. 24-én (f. II. p. oct. Ass. virg. glor.) Warad város mellett tartott közgyű-
lésén (congregatio generalis) Varda-i László fia: János mester tiltakozott, hogy a Byhor
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megyei Perbardheda, más néven Vodaz birtok régtől fogva az ő és elődei örökjoga, ezen
Perbard pedig az ő őse (avus) volt. Kérésére erről a nádor oklevelet bocsát ki. D. 5. die
congregationis nostre predicte, in loco antedicto, a. d. 1349.

E.: D162. (72-1-20.) Hártya. Hátlapján zárópecsét körvonala.

359. 1349. szept. 4. Gyulafehérvár

[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja: mivel ő Kamaras és Zombathteluke birtokokat, amiket
egykor Tamás országbírótól elvett és Dénes fia: Tamás mesternek adott hű szolgálataiért,
tőle visszavéve újra az országbírónak adta, ezért megígéri Tamás mesternek, hogy ha bárhol
fellel két olyan birtokot, amik a királyi adományozási jogkörhöz (collatio) tartoznak és ezt
az uralkodónak jelzi, ezeket ő Tamás mesternek és örököseinek adományozza majd. Erről
titkospecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki neki. D. in Alba Gyule, f. VI. p. Egidii, a.
d. 1349.

E.: D159. (96-28-5.) Papír. Hátlapján (K. szerint) vörös viaszú pecsét által takart relációs jegyzet,
ami felette megismétlődik: relatio magistri Andree filii Lachk per Johannem notarium suum, vala-
mint újkori kéztől tárgymegjelölés.

K.: Bánffy I. 161.
R.: Anjou-oklt. XXXIII. 668. szám; Erdélyi Okm. III. 522. szám.

360. 1349. nov. 3. Buda

[I.] Lajos királynak (H) elmondták Regyn-i Dénes fia: Tamás nevében, hogy a Zabolch
megyei Kalunga birtok Tamásé, annak Bezded nevű birtoka határai között fekszik, de
Kalunga-t most Warada-i László fia: János a maga birtoka nevében követelte
(recaptivasset), azt állítva, hogy Tusir nevű birtoka határain belül fekszik. Ezért az uralkodó
utasítja a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-egyház konventjét, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akivel Rechee-i Lőrinc fia: Balázs v. frater-e: János v. Ictor fia: János királyi ember
tudja meg erről az igazságot, majd a konvent tegyen jelentést. D. Bude, f. III. p. OO. SS.,
a. d. 1349.

Á.: a 362. számú oklevélben. 

361. 1349. nov. 3. Buda

[I.] Lajos királynak (H) elmondták Regym-i [!] Dénes fia: Tamás nevében, hogy a
Zabouch megyei Galunga birtok Tamásé, annak Bezdegh [!] nevű birtoka határai között
fekszik, de Galunga-t most Warada-i László fia: János a maga birtoka nevében követelte
(recaptivasset), azt állítva, hogy Tusyr nevű birtoka határain belül fekszik. Ezért az uralkodó
utasítja a váradi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Reche-i Lőrinc fia: Balázs v.
Reche-i János v. Ictor fia: János királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a konvent
tegyen jelentést. D. Bude, f. III. p. OO. SS., a. d. 1349.
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Á.: a 363. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 163–164.
R.: Anjou-oklt. XXXIII. 825. szám. 

362. [1349.] dec. 24.

János prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje jelenti
[I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l. 360. szám) Ictor fia: János
királyi emberrel kiküldték tanúságul István testvért, akik dec. 21-én (II. f., in fe. Thome
ap.) Zabolch megyében nemesektől, nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól és Bezded
birtok szomszédaitól megtudták nyíltan és titokban, hogy Kalunga birtok, ami Bezded
birtok határain belül fekszik Zabolch megyében, örökjogon Tamás mesteré és elődeié,
László fia: Jánosnak pedig semmiféle joga nem volt abban. D. in vig. Nat. d., a. eiusdem
supradicto. [1349.]

E.: D160. (97-27-6.) Papír. Hátlapján azonos (pro magistro Thoma filio Dionisii de Regen contra
Johannem filium Ladizlai de Varada) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töre-
dékei.

R.: Bánffy I. 166; Anjou-oklt. XXXIII. 950. szám.

363. [1349.] dec. 24.

A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
361. szám) Reche-i Balázs királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Lászlót, a Szt.
Lőrinc vértanú-oltár mesterét, akik Zabouch megyében nemesektől, nem nemesektől, kle-
rikusoktól, világiaktól és bármiféle helyzetű v. állapotú emberektől, főleg a mondott birtok
szomszédaitól dec. 21-én (in fe. Thome ap.) és a köv. 3 napon megtudták, hogy Galunga
birtok, ami Bezded birtok határai között van Zabouch megyében, Dénes fia: Tamásé, azt
Warada-i László fia: János a maga birtoka nevében követelte (recaptivasset), holott egyál-
talán nem tartozik hozzá. D. in vig. Nat. d., a. supradicto. [1349.]

E.: D161. (97-11-1.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma.

K.: Bánffy I. 165–166.
R.: Anjou-oklt. XXXIII. 949. szám. 

364. 1350. jan. 24.

A nyitrai káptalan jelentése [I.] Lajos királynak (H) annak parancslevele alapján (l. 541–
542. számok között). D. in vig. Conv. Pauli, a. d. 1350.

Má.: D9577. (8-1-2.) Újkori.
R.: Iványi 11/2. 190.
Megj.: Az oklevél két E.-je: DL 4167. (NRA 178-27. és 215-5.), R.-ja: Anjou-oklt. XXXIV. 66.

szám.
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365. 1350. márc. 31. 

A budai káptalan előtt megjelent egyrészről Dénes fia: István mester egykori Zeurin-i
bán, másrészről Trebeded-i Iwan fia: Miklós, és elmondták, hogy Miklós a Neugrad megyei
Trebeded birtokon levő részét a joga és tulajdona teljességével, minden tartozékkal (szán-
tóföldek, tárgyázott és legelőnek használt földek, erdők, berkek, kaszálók, malmok,
halászóhelyek, vizek) és jövedelemmel, főleg az egyház kegyúri jogával, mások jogainak
sérelme nélkül Istvánnak és örököseinek adta. Viszonzásul István az erdélyi Zolnuk megyei
Holthmorus nevű birtokán, a Morus folyó felől levő levő 2 teljes telket (sessio) a joga és
tulajdona teljességével, minden haszonvétellel (szántóföldek, tárgyázott és legelőnek hasz-
nált földek, erdők, berkek, kaszálók, vizek) és e birtok szokása szerinti más jövedelmekkel,
főleg az egyház kegyúri jogával Miklósnak és örököseinek adta cserébe, továbbá még 50
márkát is. Kölcsönösen vállalták, hogy a csere ügyében ők és örököseik egymást megvédik
és szavatolják. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet
bocsát ki. D. IV. f. p. Passce d., a. eiusdem 1350., Péter mester éneklő-, János mester őr-
kanonok, Tamás, László, Imre, Péter és Mihály kanonok jelenlétében. 

E.: 1. D165. (50-26-2.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Felül chirographált
(ABC). Mandorla alakú függőpecsét és fonata.

2. D166. (96-23-1.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Alul chirographált
(ABC). Mandorla alakú függőpecsét és fonata. 

R.: Iványi 11/2. 134. 

366. 1350. ápr. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) Dénes fia: István mester egykori Zeurin-i bánnak (magnificus), most
Gymus-i királyi várnagynak az uralkodó és Szent Koronája (dyadema) iránti állhatatos hűsé-
géért, fáradozásaiért, költségeiért és szolgálataiért – amiket már gyermekkora (pueritia) óta
először apjának: [I.] Károly királynak (H), majd annak halála után Lajosnak a király és az or-
szág hadjárataiban, a királyi kormányzás és az állam (res publica) érdekében teljesített, nem
kímélve saját javait és személyét – a Neugrad megyei, Pynch, Daroch és Nytra birtokok szom-
szédságában fekvő, 3 ekényi Zauz királyi birtokot (ami egy örökös nélkül elhunyt személytől
az ország kipróbált szokásának megfelelően a királyhoz háramlott és mostanáig Fylek királyi
várhoz volt csatolva) minden haszonvétellel és tartozékkal (rétek, erdők, berkek, vizek, ka-
szálók) régi határai alatt, ezen vártól elvévén István mesternek és örököseinek adományozza
királyi új adomány címén, anyja: Erzsébet királyné (H) beleegyezésével, valamint a főpapok
és az ország bárói tanácsával, nem érintve mások jogait. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki,
privilegiális formában adja majd ki. D. Bude, f. III. p. quind. Passce d., a. eiusdem 1350.

Á.: Jászói konvent, 1393. okt. 23. D317. (96-27-11.)

367. 1350. ápr. 13. Buda

[I.] Lajos király (H) Dénes fia: István mester egykori Zewrim-i bánnak (magnificus), most
Gymus-i királyi vár[nagynak az uralkodó és Szent Koronája (diadema) iránti] állhatatos hű-
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ségéért, fáradozásaiért, költségeiért és szolgálataiért – amiket már gyermekkora (pueritia)
óta először apjának: [I.] Károly királynak (H), majd annak halála után Lajosnak [a király és
az ország hadjárataiban,] a királyi kormányzás és az állam (res publica) érdekében teljesített,
nem kímélve [saját javait és személyét] – a Newgrad megyei, Pynch, Daroch és Nitra birto-
kok szomszédságában fekvő, 3 ekényi Zauz királyi birtokot (ami egy örökös nélkül elhunyt
személytől [az ország kipróbált szokásának megfelelően] a királyhoz háramlott és mostanáig
[Fülek] királyi várhoz volt csatolva) minden haszonvétellel és tartozékkal (rétek, erdők, ….,
vizek, kaszálók) régi határai alatt, ezen vártól elvévén István mesternek [és örököseinek]
adományozta királyi új adomány címén, anyja: Erzsébet királyné (H) beleegyezésével, vala-
mint a főpapok és az ország bárói tanácsával, nem érintve mások jogait. Mivel a király nincs
tisztában e birtok mennyiségével, minőségével, és hogy a mondott módon tartozik-e ado-
mányozási jogköréhez, ezért utasítja a váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel
Mihály, a királyi aula apródja v. Daroch-i Simon v. Kanda-i [!] László v. Ponith fia: András
v. Galsa-i László v. Leunard fia: Iwanka királyi ember e birtokot a szomszédok összehívásával
járja be régi határai mentén, a szükséges helyeken a régi határjelek mellé újakat emelve, s ha
úgy találja, hogy a királyi adományozási jogkörhöz tartozik, iktassa azt István bánnak [!],
más jogának sérelme nélkül, örök birtoklásra, ha nem lesz ellentmondás. Az esetleges el-
lentmondókat idézze meg István ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést
az uralkodónak. D. Bude, f. III. p. quind. Pasce d., a. d. 1350.

Á.: a köv. számú oklevélben. Foltos és hiányos.
K.: Bánffy I. 166–168. (a kiegészítések innen származnak)
R.: Anjou-oklt. XXXIV. 292. szám. 

368. [1350.] ápr. 25.

A váci káptalan jelenti [I. Lajos királynak (H)], hogy parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) Galsa-i László királyi emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Tamás
mestert, a Szt. Márton hitvalló-oltár rector-át, akik ápr. 19-én (f. II. an. Georgii) és a köv.
2 napon a Newgrad megyei, Pynch, Daroch és Nitra birtokokkal szomszédos Zauz bir-
tokra mentek a szomszédok összehívásával, azt régi határai mentén bejárták, a szükséges
helyeken új határjeleket emelve a régiek mellé, és így más birtokoktól elkülönítve, ellent-
mondó nem lévén, más jogának sérelme nélkül minden tartozékkal Dénes fia: István mes-
ternek és örököseinek iktatták (Zauz birtok a haszonvételeivel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel
és szántóföldekkel összesen 3 ekényi földet foglal magában). A birtok határai: az Ypol
folyó mellett, az Estefan molna nevű malom felső részénél egy új határjelet emeltek, ami
elkülöníti Zauz birtokot Nytra birtoktól dél felől; hegy wlgariter Berchor nevű teteje; nagy
út mellett új határjel, ami elválasztja Zauz-t Bozyta birtoktól; ue. út kelet felé határként el-
különíti Zauz-t Bozyta-tól; ue. út Daroch falu felé; két régi határjel, amiket megújítottak
és amik elválasztják Zauz birtokot Daroch birtoktól; régi határjelek, amik mellé újakat
emeltek; ….. [egy byrch]; hasfa nevű hársfa egy út mellett, ami alatt új határjelet emeltek
és ami elkülöníti Zauz birtokot …. birtoktól; [völgy] caput-jánál szántóföldek, amik mellé
új határjelet emeltek és ami elválasztja Zauz-t Pynch birtoktól; szántóföldek; [byrch tetején]

183



tölgyfa, ami mellett egy új határjelet emeltek és ami elkülöníti Zauz és Pinch birtokokat;
…… Jakabus [Gemulche nevű] gyümölcsfák [mellett] új határjelet emeltek; …… Paprethe
(dict.) rét, ahol van egy kis, vulgariter ….  berek …… ami mellett új határjelet emeltek;
ezen Paprethi rét [vége], ahol új határjelet emeltek; [Ypol] folyóba [ömlő, Eer nevű esőpatak
folyása], ami mellett egy új fő-határjelet emeltek és ami elkülöníti [Zauz birtokot] Pynch
birtoktól. D. in crastino Georgii, a. d. prenotato. [1350.]

Á.: az 583. számú oklevélben. Foltos és hiányos.
K.: Bánffy I. 168–171. (A kiegészítések innen származnak.)
R.: Anjou-oklt. XXXIV. 332. szám. 

369. 1350. júl. 8. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének meg-
felelően júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) bírósága előtt Péter fia: János (Sinka fia: Péter
nevében a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent ügyvédvalló levelével) Omaria-i
Lukács fiai: László és Miklós ellenében bemutatta a váradi káptalan jelentését, miszerint
megkapva a nádor levelét (amit utóbb pecsétfőjükkel ellátva a nádornak visszaküldtek)
Pocha-i Pál fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Bertalant,
akik jelen év márc. 10-én (oct. diei medii Quadr.) az ezen Lukács Omaria és Sinka fia: Péter
Zigeti nevű birtoka közötti vitás földrészre mentek a szomszédok összehívásával (Lukács
nem jelent meg), azt a káptalan levelében szereplő felújított határjelek mentén bejárva
szemmel 10 márkára becsülték, és mivel a határjelek emelésétől őket Lukács fiai: László
és Miklós tilalmazták, őket ott és aznap Sinka fia: Péter ellen ápr. 4-re (ad oct. Passce d.) a
nádor elé idézték. Az oklevelet megtekintve Myke fia: Dénes (Lukács fiai, az ő rokonai ne-
vében ue. konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy Lukács fiai tudni akarják: tilal-
mazásuk ellenére Sinka fia: Péter milyen okból újíthatta meg és emelhette fel a mondott
határjeleket és becsültethette fel ezen földrészt. Mivel a váradi káptalan levelében az sze-
repel, hogy a nádor mondott oklevelét pecsétfőjükkel ellátva visszaküldték neki, de annak
tartalma a káptalan jelentésében szó szerint nem szerepel, a nádor pedig a saját oklevele
megtekintése nélkül nem volt abban bizonyos, vajon Synka fia: Péter [alatta lehúzva: Chire]
a tilalmazás ellenére ezen határjeleket felemeltethette és e földrészt felbecsültethette-e, és
emiatt a felek között ebben nem tudott döntést hozni, a nádor kérte ezen oklevele bemu-
tatását Synka fia: Péter képviselőjétől, ám ő azt mondta, jelenleg nem tudja bemutatni, és
erre későbbi időpontot kért, ezért a nádor meghagyja, hogy Péter ezen nádori oklevelet
aug. 27-én (oct. regis Stephani) a per kezdete előtt kifizetendő királyi bírsággal mutassa be
színe előtt. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1350.

E.: D168. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala.

370. 1350. szept. 7. vagy szept. 12. Buda

Miklós [nádor (H)], a kunok bírája tudatja, hogy korábbi perhalasztó oklevelének meg-
felelően jún. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) bírósága előtt Péter fia: János (Synka fia: Péter
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nevében a váradelőhegyi [Szt. István első vértanú]-konvent ügyvédvalló levelével) Omaria-i
Lukács fiai: László és Miklós ellenében bemutatta a váradi káptalan jelentését, miszerint
megkapva a nádor levelét (amit utóbb pecsétfőjükkel ellátva a nádornak visszaküldtek)
Pocha-i Pál fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Bertalant,
akik jelen év márc. 10-én (oct. diei medii Quadr.) az ezen Lukács Omaria és Synka fia:
Péter Zygety nevű birtoka közötti vitás földrészre mentek a szomszédok összehívásával
(Lukács nem jelent meg), azt a káptalan levelében szereplő felújított határjelek mentén be-
járva szemmel 10 márkára becsülték, és mivel a határjelek emelésétől őket Lukács fiai:
László és Miklós tilalmazták, őket ott és aznap Synka fia: Péter ellen ápr. 4-re (ad oct.
Passce d.) a nádor elé idézték. Az oklevelet megtekintve Myke fia: Dénes (Lukács fiai, az
ő rokonai nevében ue. konvent ügyvédvalló levelével) azt mondta, hogy Lukács fiai tudni
akarják: tilalmazásuk ellenére Synka fia: Péter milyen okból újíthatta meg és emelhette fel
a mondott határjeleket és becsültethette fel ezen földrészt. Mivel a váradi káptalan levelében
az szerepel, hogy a nádor mondott oklevelét [pecsétfőjükkel ellátva visszaküldték neki, de
annak tartalma a káptalan jelentésében szó szerint nem szerepel, a nádor pedig a saját ok-
levele megtekintése nélkül nem volt abban bizonyos, vajon Synka fia: Péter a tilalmazás
ellenére ezen határjeleket felemeltethette és e földrészt felbecsültethette-e, és emiatt a felek
között ebben nem tudott döntést hozni, a nádor kérte ezen oklevele bemutatását Synka
fia: Péter képviselőjétől, ám ő azt mondta, jelenleg nem tudja bemutatni, és erre későbbi
időpontot kért, ezért a nádor meghagyta, hogy Péter ezen nádori oklevelet aug. 27-én (oct.
regis Stephani) a per kezdete előtt kifizetendő királyi bírsággal] mutassa be színe előtt, te-
kintve, hogy a felperesek az okleveleiket bármely bírósági időpontban ……... Dénes a
mondott konvent …… a váradi káptalan pecsétfőjével ellátott nádori oklevél bemutatása
előtt kérte a királyi bírság kifizetését, és bár László fia: Domonkos (Synka fia: Péter nevében
ezen konvent ügyvédvalló levelével) kész volt bemutatni a nádori oklevelet, de mivel azt
mondta, a királyi bírságot jelenleg nem tudja kifizetni, hanem erre Péter részére az ország
szokása szerinti bírsággal későbbi időpontot kért, Lukács fiai képviselője viszont a nádori
oklevelet a királyi bírság kifizetése előtt nem akarta megnézni, ezért a nádor meghagyta,
hogy Péter a mondott oklevelet okt. 13-án (quind. Mychaelis) mutassa be Lukács fiai elle-
nében, de előtte a királyi bírságot a kétszeresével együtt fizesse ki. D. Bude, ……… die
termini prenotati, a. d. 1350.

E.: D169. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. 
Megj.: Az oklevél foltossága miatt a hiányzó részek az előző oklevélből kerültek pótlásra. A per

tárgyalása aszerint aug. 27-én zajlott, de a forrás napi kelténél jelen oklevél hiányos. A betűtöredékek
és a hiátus hossza alapján az oklevél aug. 27-nek a 12. (decimo secundo), avagy a 17. (decimo septimo)
napján kelhetett.

371. 1350. okt. 17.

A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konventje előtt Kalanda-i László, István mester [hátlap:
egykori] Zeuryn-i bán famulus-a ezen ura nevében tiltakozott, hogy Zygan-i Konrád fia:
László a Zemlyn megyei, Tyssya folyó melletti Zygan birtokon levő teljes része negyedét,
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amit 5,5 márkáért István bánnak elzálogosított, régóta hatalmaskodva és önkényesen el-
foglalva tartja, beszedve annak hasznait és terméseit. D. domin. p. Galli, a. d. 1350.

E.-je elpusztult vagy lappang.
K.: Bánffy I. 173. (Eszerint E.-je: 97-8-18.; papír, hátlapján tárgymegjelölés és töredékes

zárópecsét, valamint a kápolnaispán pecsétfőjének darabja.)
R.: Anjou-oklt. XXXIV. 693. szám.

372. 1350. okt. 22. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája az oklevele bemutatását, amivel korábbi oklevele sze-
rint a Byhor megyei Zygety-i Synka fia: Péter okt. 13-án (quind. Michaelis) tartozott színe
előtt Omarya-i Lukács fiai: László és Miklós ellenében (akik nevében Doba fia: György
jelent meg a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent ügyvédvalló levelével), a felek
kérésére nov. 25-re (quind. Martini) halasztja el. A felek addig a nádor bírói engedélyével
megegyezhetnek, ha őt a per milyenségének megfelelően akkor békebírsággal kiengesztelik.
Nov. 25-én Péter a kétszeres királyi bírság (amit okt. 13-án a nádor oklevele bemutatása
előtt kellett volna kifizessen, de nem tette) kétharmadának, vagyis a nádor bírói részének
kétszeresét: 16 márkát, ill. egyharmadát, vagyis a peres ellenfél részét: 4 márkát (kétszerezés
nélkül, miként György képviselő ezt akarta) fizesse ki Lukács fiainak. D. Bude, 10. die
termini prenotati, a. d. 1350.

E.: D167. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (cum iudicio 20 marcarum
deponendo), valamint zárópecsét töredékes nyoma.

373. 1351. ápr. 2.

Az egri káptalan Luchond-i [!] Dénes fia: István mester egykori Zewrin-i bán kérésére
és oklevél-bemutatása alapján átírja saját, valamint János borsodi főesperes, N. [Miklós]
egri püspök akkori lelkiekben általános vikáriusa nyílt okleveleit (l. 344., 345., 346. és 347.
szám) függőpecsétes, chirographált privilegiális oklevelében Miklós prépost, János olvasó-,
Sándor éneklő-, János őrkanonok, János borsodi, Péter Heues-i, Domonkos Borsua-i,
András Pankata-i, Kato patai, Konya Tarcha-i főesperes jelenlétében. D. sab. an. Judica, a.
d. 1351., amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi, Dénes kalocsai érsek, Miklós egri
püspök.

E.: D170. (93-8-7.) Hártya. Felül chirographált (ABC). Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés.
Kerek függőpecsét és fonata.

374. 1351. ápr. 28.

A csázmai káptalan 1351. ápr. 28-án (a. d. 1351., f. V. an. Philippi et Jacobi) Ugrin fia
Miklós fia: János Grescenche-i nemes kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével
ellátott privilegiális oklevelében átírja [IV.] Béla király 1257. márc. 28-án kiadott, ép
privilegiális oklevelét (l. 32. szám). 
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E.: D11005. (61-1-9.) Hártya. Hátlapján középkori (Tenor littere Bele regis super terra Tyburcii
fratris Gabrielis iobagionis castri) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata.

R.: Iványi 11/2. 135.

375. 1351. máj. 8. Buda

[I.] Lajos király (H) utasítja a pozsonyi káptalant az általa Jakus pozsonyi bírónak ado-
mányozott Pozsony megyei Zemet birtok iktatására. D. Bude, domin. p. Johannis an.
portam Latinam, a. d. 1351.

Á.: a köv. számú oklevélben.

376. [1351.] jún. 9.

A pozsonyi káptalan jelentése a Pozsony megyei Zemet birtok iktatásáról Jacus pozsonyi
bíró részére a király parancslevele alapján (l. előző szám). D. f. V. an. S. Trinitatis, a. d. ut
supra. [1351.]

Á.: a köv. számú oklevélben.

377. 1351. jún. 23. Buda

[I.] Lajos király (H) átírja és megerősíti a pozsonyi káptalan jelentését (l. előző szám) Jakab
mester pozsonyi bíró kérésére a Pozsony megyei Zemet birtok számára történt iktatásáról.
D. Bude, in vig. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1351.

Má.: 80-12-1. Újkori.
Megj.: Az oklevél E.-jei: DL 4193. (NRA 358-6. és 693-14.)

378. 1351. júl. 19.

Az egri káptalan előtt Komlos-i Dénes fia: Jakab mester megvallotta, hogy öröklött és
szerzett birtokait, ti. a Thorna megyei Haskuth-ot, a Sarus megyei Dyaniskomlosa-t és a
Vywar megyei Kykud-ot minden tartozékukkal leányának: Annának és annak örököseinek
adta. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. f. III. an. Jacobi, a.
d. 1351.

E.: D171. (99-7-3.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és fonata.

379. 1351. nov. 4.

A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről a Garygh districtus-beli Roh fia János fia:
Dénes mester, másrészről Péter fia: János, Houal fia Iwan fia: Dénes (a káptalan
prebendarius alőrkanonoka, ezen apja nevében), János fia: Bykche a maga és frater-e: Mik-
lós nevében, Pechy-i (dict.) Márk, Gyurk fia: István, valamint Ladyha fia: Sebestyén (a
maga, ezen apja és frater-ei nevében), mindannyian Gresenche-i nemesek, és elmondták,
hogy bár Dénes mester a saját és frater-ei erdői és azok határai ügyében e nemeseket perbe
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vonta, de végül velük fogott bírók elrendezésével úgy egyezett meg, hogy e Gresenche-i
nemesek a maguk és más ottani nemesek nevében Dénesnek és frater-einek ezen erdőiket
[IV.] Béla király (H) privilegiális oklevelének megfelelően átengedték örök birtoklásra,
ahogy ezek határjeleit nagyapjuk, a mondott Roh comes felemelte. D. f. VI. p. OO. SS., a.
d. 1351.

E.: D11036. (61-2-6.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Hiányos mandorla alakú
függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 136.

380. 1351. nov. 16. Buda

[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy a Synka fia: Péternek általa visszaadott Ludan
birtokot és az ottani jobbágyokat királyi védelmébe és speciális oltalmába fogadja, ezért
utasítja a főpapokat, bárókat, comes-eket, várnagyokat, nemeseket, officialis-okat, hogy
Ludan birtokot és az ottani jobbágyokat jogtalanul ne zaklassák és ne terheljék. D. Bude,
f. IV. an. oct. Martini, a. d. 1351.

E.: D172. (25-1-8.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint kis pecsét kör-
vonalában és felette is: relatio Konth.

R.: Iványi 11/2. 137.

381. 1352. febr. 27. Győr

Kálmán győri püspök elé járulva kérték tőle a Torna-i Szt. Mária Magdolna-monostor
perjele és remete testvérei, hogy adjon nekik egy telket (fundus, sessio, curia) molnáruk és
más szolgálóik (servitor) részére. A püspök megfontolva szükségüket, káptalanbeli testvérei
tanácsával és egyetértésével a Torna nevű püspöki falu végében észak felől levő elhagyatott
telket a monostor és az ottani remeték használatára adja örök birtoklásra, elrendelve az
ottani officialis-oknak, hogy mostantól semmiféle jogot ne igényeljenek e telken, az ott la-
kókat ne zaklassák, tőlük semmit ne szedjenek be. Erről pecsétjével ellátott oklevelet ad
ki. D. Jaurinii, f. II. p. Mathie, a. d. 1352.

Á.: az 556. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 128.

382. 1352. szept. 14.

A zobori Szt. Ipolit-monostor konventje előtt Sztrechen-i Domonkos és Ivanka eladják
a Trinchin megyei Kraszna nevű örökjogú birtokukat Miklós Sylna-i bírónak v. soltésznak.
D. f. VI. p. Nat. Marie, a. d. 1352.

Á.: Turóci konvent, 1418. okt. 27. 42-5-1. (Újkori Má.-ban.)
Megj.: Az oklevél E.-je: DL 87274. (Esterházy cs. hercegi lt. Repositorium 28-C-165.) Ennek

alapján K.-a: HO V. 127–128., R.-ja: Anjou-oklt. XXXVI. 634. szám. 
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383. 1352. okt. 10. Buda

[I.] Lajos királynak (H) elmondták Lochonch-i Dénes fia: Tamás nevében, hogy a
Zabolch megyei Surk nevű birtokán szükség van a bejárásra és határjelek emelésére. Ezért
a király utasítja az egri káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Wytka-i László v.
Petry-i Petew v. Baka-i Bereck v. Anarch-i Jakab fia: Péter királyi ember Zurk birtokot a
szomszédok összehívásával járja be régi határai mentén, a szükséges helyeken a régiek
mellé új határjeleket emelve, és így mások birtokaitól elkülönítve hagyja Tamásnak örök
birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Tamás elle-
nében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D. Bude, f. IV.
p. oct. Michaelis, a. d. 1352.

Á.: 1. a 385. számú oklevélben. 
2. a 386. számú oklevélben.

K.: Bánffy I. 182–183. (Á. 1. alapján, okt. 17-i dátummal.) Eltérő névalakjai: Lwchwnch, Zwrk,
Zabouch, Vithka, Petery.

R.: Anjou-oklt. XXXVI. 715. szám.

384. 1352. okt. 14.

A váradi káptalan tudatja, hogy Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele szerint színük
előtt Kallov-i Egyed fia Iuan fiai: László, András és Demeter, valamint Kallov-i Simon
fiai: Imre és Péter okt. 13-án (quind. Michaelis) a Zabouch megyei Hene birtokkal szom-
szédos, valamint megyebeli nemes tanúkkal kellett bizonyítsák, hogy Hene birtok fele
sosem volt Tamás fia: Istváné és elődeié, hanem Lothard fiaié volt, és hűtlenségük miatt a
királyi adományozási jogkörhöz tartozott. A kiűzött napon azonban Iuan fiai és Simon
fiai nem jelentek meg, sem nemeseket, sem nem nemeseket nem vezettek a káptalan elé a
mondottak bizonyítására, holott Tusyr-i Lukács, Tamás fia: István képviselője várta őket.
D. 2. die quind. Michaelis, a. d. 1352.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete: 97-12-5.; papír, hátlapján tárgymegjelölés Tamás
apja: Dénes nevével, valamint a káptalan zárópecsétjének és valamely nagybíró visszazáró pecsét-
jének töredékei.

K.: Bánffy I. 181–182.
R.: Anjou-oklt. XXXVI. 728. szám.

385. [1352.] okt. 27.

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
383. szám) kiküldték tanúságul Péter papot, egyházuk Szt. Erzsébet-oltárának mesterét,
akivel Petery-i Miklós fia: Petew királyi ember okt. 22-én (f. II. p. Galli) Zwrk birtokra
ment a szomszédok összehívásával, azt Magyar (dict.) Dénes Endus és Károly fia:
Kopouch Apati nevű birtoka felől régi határai mentén bejárta, a szükséges helyeken a
régiek mellé új határjeleket emelve, és e két birtoktól elkülönítve Tamás mesternek hagyta
mint saját jogát, nem lévén ellentmondó. A Zwrk birtokot Endus birtoktól elválasztó ha-
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tárok: Benk birtok felől egy út mellett 2 újonnan emelt föld-határjel; dél felé egy lygeth-
ben újonnan emelt határjel; ue. irányban Ladan birtok felé 3, általuk megújított főhatárjel,
az egyik Zwrk, a másik Ladan, a harmadik Endus birtokot különíti el. Onnan elhagyva
Ladan és Kenez birtokok határait Zwrk határai így különölnek el Apaty birtoktól: berch
oldalában három, általuk újonnan emelt föld-határjel, az egyik Zurk-ot, a másik Kenez-t,
a harmadik Apati-t különíti el; egy lygeth oldalában elhelyezett és emelt 2 határjel;
Mokodthelke földrész; berch; keleti irányba Bach birtok felé 2 régi határjel, amik mellé
egy újat emeltek és amik elkülönítik Zwrk, Apati és Bach birtokokat. D. in vig. Symonis et
Jude, a. supradicto. [1352.]

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete: 97-13-2.; hártya, hátlapján azonos kéztől latin
(pro magistro Thoma de Regen contra comitem Dyonisium dictum Magyar et Kopoch filium
Karoly possessiones partium Surk, Endus et Apaty vocatas ab invicem separantium) és XV. század
végi magyar (Zwrknak hatar yarth Lewele) nyelvű tárgymegjelölés, zárópecsétje letöredezett.

K.: Bánffy I. 183–185.
R.: Anjou-oklt. XXXVI. 755. szám.

386. [1352.] okt. 27.

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
383. szám) kiküldték tanúságul Péter papot, egyházuk Szt. Erzsébet-oltárának mesterét,
akivel Pettry-i Miklós fia: Petew királyi ember okt. 22-én (f. II. p. Galli) Zurk birtokra ment
a szomszédok összehívásával, azt Károly fia: Kopolch Apaty nevű birtoka felől régi határai
mentén bejárta, a szükséges helyeken a régiek mellé új határjeleket emelve, és Apaty-tól
elkülönítve tartozékaival együtt Tamás mesternek hagyta mint saját örökjogát, nem lévén
ellentmondó. A két birtokot elválasztó határok: Beerch oldalában három, általuk újonnan
emelt föld-határjel, az egyik Surk-ot, a másik Kenez-t, a harmadik Apaty-t különíti el; egy
lygeth oldalában elhelyezett és emelt 2 határjel; Magodtelke földrész; Berch; keleti irányba
Bach birtok felé 2 régi határjel, amik mellé egy újat emeltek és amik elkülönítik Surk, Apati
és Bach birtokokat. D. in vig. Symonis et Jude, a. supradicto. [1352.]

Á.: Zsigmond király, 1417. júl. 7. D437. (97-22-1.)

387. [1352.] nov. 29. Buda

[I.] Lajos király Budán, [1352.] nov. 29-én (f. V. an. Nicolai), Kallou-i Iuan fia: András
érdekében kiadott nagypecsétes oklevele, amiben megparancsolta országa jogszolgáltatói
között a nádornak is, hogy András minden perét bírság nélkül halassza el [1353.] márc. 6-
ra (ad oct. diei medii Quadr. tunc venturis), mivel András a királlyal Erdélybe kel majd
útra, fivérei: László és Demeter pedig a birtokpereikben levő peregységük miatt András
nélkül nem tudnak választ adni.

Tá.: a köv. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 190. (Tá.-ban.)
R.: Erdélyi Okm. III. 675. szám; Anjou-oklt. XXXVI. 826. szám.
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388. 1353. márc. 25. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája az egri káptalannak: a Zabolch és Beregh megyei ne-
mesek közösségének 1351. júl. 25-én (in fe. Jacobi, a. d. 1351.) Karaz falu mellett tartott
közgyűlésén (congregatio generalis) kiadott oklevele szerint Tuser-i Benedek fia: Lukács
(Luchunch-i Dénes fia Tamás fia: István nevében a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével)
tudni akarta, hogy István Hene nevű birtoka felét Kallou-i Egyed fia Iwan fiai: László és
Demeter, valamint Kallou-i Simon fiai: Imre és Péter miért tartják elfoglalva; ám mivel a
király a levelével elhalasztotta ezen Iwan fia: András minden perét, mivel András az ő szol-
gálatában útra kelt a litvánok ellen, Andrással pedig Iuan többi fiai: László és Demeter,
valamint Simon ezen fiai osztatlanok voltak birtokaikon, ezért ők András nélkül a perben
nem tudtak választ adni, így a nádor a pert nov. 18-ra (ad oct. Martini tunc venturas) Budára
halasztotta el. Onnan az ügy a nádor más oklevele szerint [1352.] máj. 1-jére (oct. Georgii
tunc instantes) került, azzal, hogy ha addig nem tudnak megegyezni, akkor Iuan fiai: And-
rás, László és Demeter, valamint Simon fiai: Imre és Péter mutassák be a nádornak azon
okleveleiket, amikkel Hene birtok felét tartották (conservarent). Máj. 1-jén András és
Simon fiai nem jelentek meg, ezért a Luchunch-i Tamás fia: István felperes és Kallo-i Iuan
fiai: László és Demeter alperesek közötti oklevélbemutatás (mivel az alperesek azt mond-
ták, András és Simon fiai nélkül ezt nem tudják megtenni) aug. 1-jére (oct. Jacobi) lett ha-
lasztva, oly módon, hogy akkorra Tamás fia: István idéztesse a nádor elé Andrást, Imrét
és Pétert. Aug. 1-jén Tuser-i Lukács (Luchunch-i István nevében a nádor ügyvédvalló le-
velével) igazolta a nádor előtt a Lelez-i konvent idézőlevelével, hogy Iuan fia: Andrást és
Simon fiait a nádor bírói meghagyásának megfelelően a nádori ember a konvent tanúsága
jelenlétében István ellenében a nádor elé idézte; majd Lukács kérte az ura: ezen István ne-
vében, hogy Kallo-i Iuan fiai és Simon fiai mutassák be okleveleiket Hene birtok feléről.
Erre Kallo-i Iuan fia: András a maga és fivérei: László és Demeter nevében az egri káptalan
és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-konvent ügyvédvalló levelével, Gyula fia: Miklós
pedig Simon fiai: Imre és Péter nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével bemutatták
[I.] Károly király (H) 1326. évi (l. 213. szám), saját 1316. évi oklevelét (l. 154. szám) átíró
privilégiumát. Ezen oklevelet megértve és a feleknek elmagyarázva a nádor bírói hivatalának
megfelelően többször is megkérdezte Lukács képviselőt, hogy a Zabolch megyei Hene
azon fele, amit ura: Luchunch-i István követel Iuan fiaitól és Simon fiaitól, Istvánhoz örök-
jogon v. oklevelekkel tartozik-e, Lukács pedig mindig azt felelte, hogy Hene fele Istvánhoz
és elődeihez örökjogon tartozik, sosem volt Lothard hűtlen fiai birtoka és a királyi ado-
mányozási jogkörhöz sem tartozott. Ezzel szemben Iuan fia: András és Miklós képviselő
(urai: Simon fiai nevében) azt mondták, hogy Hene fele Lothard fiaié volt, ezért a királyi
adományozási jogkörhöz tartozott és nem Istvánhoz örökjogon. Mivel a felek vállalták,
hogy ellentétes állításaikat szomszédos és megyebeli nemesek közüli tanúállítással bizo-
nyítják az ország szokásának megfelelően, ezért a nádor az ország vele bíráskodó nemese-
ivel és a felek akaratából meghagyta, hogy Luchunch-i Dénes fia Tamás fia: István okt.
6-án (oct. Mychaelis) a váradi káptalan előtt Hene birtok szomszédaival és más megyei ne-
mesekkel mint tanúkkal az ország szokása szerint bizonyítsa, hogy Hene fele sosem volt
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Lothard fiaié, hanem mindig is az ő és elődei örökjoga volt, ezért nem tartozott a királyi
adományozási jogkörhöz, Kallo-i Iuan fiai és Simon fiai pedig okt. 13-án (quind. Mycheelis)
ugyanott, ugyanígy bizonyítsák azt, hogy Hene fele sosem volt István és elődei örökjoga,
hanem Lothard fiaié volt, akik hűtlensége miatt a királyi adományozási jogkörhöz tartozott,
majd a felek a váradi káptalan jelentéseit nov. 18-ra (oct. Martini) vigyék el a nádornak.
Akkor Tuser-i Lukács (István nevében a nádor ügyvédvalló levelével) bemutatta a káptalan
István részére kiadott oklevelét, miszerint István a nádor bírói meghagyásának megfelelően
okt. 6-án a káptalan előtt 15 (az oklevélben név szerint felsorolt) szomszédos nemes és
további 130 megyebeli nemes tanúskodásával igazolta állítását. Majd Lukács képviselő a
váradi káptalan másik, szintén a nádornak szóló jelentésével bizonyította, hogy Iuan fiai
és Kallo-i Simon fiai a nádor bírói meghagyásának ellenére a saját tanúállításukat nem vé-
gezték el és azon nem jelentek meg. Mivel viszont a nádornak bemutatásra került a király
parancslevele (l. előző szám), ezért annak megfelelően ő a per tárgyalását [1353.] márc. 6-ra
(ad oct. medii Quadr.) halasztotta el, és Simon fiai képviselője kérésére szintén ugyanak-
korra halasztotta Kallou-i Simon fiai perét is, mivel azt Kallo-i Iuan fiaival együtt kell be-
fejezni. Márc. 6-án azonban Iuan fiai: András, László és Demeter, valamint Kallo-i Simon
fiai: Imre és Péter nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, Tuser-i Lukács
(ura: István nevében a nádor ügyvédvalló levelével) pedig igazságot kért Istvánnak a
Zabolch megyei Hene birtok felének ügyében, bemutatva újra a nádor perhalasztó és dön-
téshozó oklevelét, valamint a váradi káptalan mondott jelentéseit az István által Iuan fiai
és Simon fiai ellenében elvégzett, ill. az általuk István ellenében nem teljesített tanúállításról.
Ezek alapján, és mivel e Kallo-i nemesek most sem jelentek meg színe előtt, a nádor a bá-
rókkal és az ország vele bíráskodó nemeseivel Iuan fiait és Simon fiait a tanúállítás elmu-
lasztása miatt 10 márkában marasztalja el, és Hene felét Istvánnak ítéli örökjogon, nem
érintve más jogát. És mivel a birtokfél iktatásához szükséges a nádori ember az egri káp-
talan tanúsága jelenlétében, ezért a nádor kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat,
akivel Budun fia: Miklós, a nádori kúriából speciálisan kiküldött nádori ember Hene birtok
felét a szomszédok jelenlétében járja be régi határai mentén, ahol szükséges, új határjeleket
emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól így elkülönítve iktassa azt Istvánnak, Iuan fiai
és Simon fiai tilalmazása ellenére is, ha más nem mond ellent. Az esetleges egyéb ellent-
mondókat idézze meg István ellen a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Bude,
20. die termini prenotati, a. d. 1353.

E: D176. (97-12-7.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések (az egyik ma-
gyar nyelvű), valamint nádori kisebb zárópecsét körvonala és visszazáró pecsétek (K. szerint az
egyik Szécsi Miklós országbíró kisebb pecsétje) nyomai. 

K.: Bánffy I. 185–192.
R.: Anjou-oklt. XXXVII. 173. szám.

389. 1353. ápr. 20.

Az egri káptalan jelenti Miklós nádornak (H), hogy levelének megfelelően – küldjék ki
tanúságukat, akivel Bodun fia: Miklós, a nádori kúriából speciálisan kiküldött nádori ember
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a Zabolch megyei Hene birtok felét a szomszédok jelenlétében járja be régi határai mentén,
ahol szükséges, új határjeleket emelve a régiek mellé, és mások birtokaitól így elkülönítve,
nem érintve mások jogait, iktassa azt Luchunch-i és Regen-i Dénes fia Tamás fia: István
mesternek, Iwan fiai: László, András és Demeter, valamint Kallow-i Egyed fia Simon fiai:
Imre és Péter tilalmazása ellenére is, ha más nem mond ellent, az esetleges egyéb ellent-
mondókat idézze meg István ellen a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést – kiküldték
tanúságul kórusuk klerikusát: az ifjú Lászlót, akivel Bodun fia: Miklós nádori ember ápr.
13-án (sab. p. quind. Resurr. d.) Hene birtok felét a szomszédok összehívásával régi határai
mentén bejárta, új határjelek emelésével, és mások birtokaitól elkülönítve minden haszon-
vétellel iktatta örök birtoklásra István mesternek mint saját jogát, nem lévén ellentmondó.
A birtokfél határai: Homok nevű dombon 3 régi főhatárjel, amik Hene, Apati és Bogdan
birtokokat különítik el, és itt egy negyedik határjelet emeltek; mezőn határjel, ami mellé
újat emeltek; berch; közútnál határjel, ami mellé újat emeltek; innen István mester egy
helyhez vezette őket, ahol tiltakozott, hogy egykor ott és az általa megmutatott más helye-
ken voltak Hene régi határjelei, de mivel Apati és Hene birtokok régóta Iwan fiai és Simon
fiai kezén vannak, ezért ezen, őhozzájuk tartozó régi határjeleket lerombolták (itt István
beleegyezésével új határjelet emeltek szántóföldek között); Apati felé egy állóvíz, ami mel-
lett új határjelet emeltek; Thelecttow ~ Thelekthow, Gerolth és Apatithaua ~ Apatthaua
nevű halászóhelyek, amik közül az első kettőt István a sajátjainak nevezte, a harmadikról
pedig azt mondta, hogy annak kétharmada Hene birtoké, egyharmada Apati birtoké;
Kyraltaua nevű halászóhely, ami Keek birtokhoz tartozik. D. sab. an. Georgii, a. d. 1353.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete: 97-12-6.; papír, hátlapján tárgymegjelölés Regun
névalakkal, zárópecsétje leesett.

K.: Bánffy I. 192–195.
R.: Anjou-oklt. XXXVII. 252. szám.

390. 1353. máj. 6. Gorai johannita rendház

Baudonus Cornuti testvér, a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Magyaro.-i (H) és
Sclauonia-i perjele, dubicai (Dubicensis) örökös comes kinyilvánítja, hogy a vele levő
procer-ek tanácsával és egyetértésével a neki és rendházának Wagath (dict.) Balázs által
eddig teljesített hű szolgálatokért a Cuppa mellett, a keresztesek Gora-i tartozékain levő
Szentmihály (S. Michael) birtokát minden bevétellel és tartozékkal, ti. a bor, búza, rozs,
árpa, zab, méhek, bárányok, méhviasz, disznók és a tized alá eső egyéb javak felét Balázsnak
és örököseinek adja speciális kegyből örök birtoklásra. Ha valaki a szomszédok közül e
birtokon szőlőket bír, v. disznókat etet az erdőkben, akkor mind a bor, mind a disznók
utáni bevételek Balázsnak és örököseinek járnak. Balázs évente egyszer kell descensus-t
adjon a perjelnek v. annak Gora-i preceptor-ának. E birtokról az erőszak, vérontás és gyúj-
togatás utáni bírságok kétharmada a perjelnek és rendházának jár, egyharmaduk Balázsnak
és örököseinek. Ezen adomány addig marad érvényben, amíg Balázs, a fiai és örökösei a
perjelhez és rendházához hűek lesznek. Balázs és örökösei 1 lóval kell szolgáljanak. A bir-
tok határai: Cuppa víz régi réve; ue. Cuppa; Zthankowzdenacz nevű kút; hegyen wlgariter
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cer nevű fa; völgy; prithizka; kútnál wlgariter Bwkwa nevű fa; Hothna víz; Precopa víz;
hegynél Hrazth nevű fa; Chremosyna víz caput-ja; Hothna víz; Malahothnicza víz;
Wezewipothok víz; ösvény; közútnál 4 határjel, amik Krawarzka-é, Lethowanicz-é,
Hrusewcz-é és ezen Szentmihályé, és itt van egy wlgariter Bukwa nevű fa; közút, ami
Hrazthouica-ra megy; régi közút; Selchenipothok víznél egy ztharomozthisthye; út; Cuppa
régi réve. Erről Magyaro.-i és Sclauonia-i perjelsége új függőpecsétjével ellátott privilegiális
oklevelet bocsát ki. D. in domo nostra de Gora, die 6. mensis Maii, a. d. 1353.

E.: D10012a. Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés (Donatio Vagatouicz prioratus
Auranae super possessione Miholia). Függőpecsét fonata.

Á.: Bertalan vránai perjel, dubicai örökös comes, 1506. máj. 3. D1075a. (28-7-1.)
K.: Alsószlavónia 45–47.
R.: Iványi 11/2. 139; Anjou-oklt. XXXVII. 173. szám. 293. szám.

391. 1353. máj. 6. Gorai johannita rendház

Baudonus Cornuti testvér, a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Magyaro.-i (H) és
Sclauonia-i perjele, dubicai comes kinyilvánítja, hogy a vele levő procer-ek tanácsával és
egyetértésével a neki és rendházának Balázs által eddig teljesített hű szolgálatokért a Culpa
melletti Szentmihály (S. Michael) birtokát minden joggal és tartozékkal speciális kegyből
Balázsnak és fiainak adja örök birtoklásra és jobbításra. E föld határai: Culpa régi réve; ue.
Culpa; kút; hegyen wlgariter cer nevű fa; völgy; pritizka; kútnál wlgariter Bwkeu nevű fa;
Hothna víz; Precopa víz; hegynél Harazt nevű fa; Chremosna víz caput-ja; Hothna víz;
Mala Hothnycha víz; Wezeui potok víz; ösvény; közút, ahol 3 határjel van és egy wlgariter
Bukeu nevű fa; közút, ami Hraztouica-ra megy; régi közút; Scelchenipotok víznél egy
staromostisthe; út; Colpa régi réve. Balázs és fiai e birtokból teljes tizedet, a marturina két-
harmadát és évente egyszer descensus-t adjanak a perjelnek v. annak Gora-i preceptor-
ának. A birtokról az erőszak, vérontás és gyújtogatás utáni bírságok kétharmada a perjelnek
és rendházának jár, egyharmaduk Balázsnak és fiainak. Ezen adomány addig marad ér-
vényben, amíg Balázs és fiai a perjelhez és rendházához hűek lesznek. Erről Magyaro.-i
(V) és Sclauonia-i perjelsége új függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki.
D. in domo nostra de Gora, die 6. mensis Maii, a. d. 1353.

Á.: Ismeretlen kiadó, 1353 után. D177. (80-3-1.) 
R.: Anjou-oklt. XXXVII. 294. szám.
Megj.: Az átíró keret nem tartalmaz sem kiadót, sem évet. Kivonata: színe elé járult Vagath

(dict.) Balázs és bemutatta a zágrábi káptalan [!] privilégiumát, kérve, hogy azt írja át, ő ezzel egye-
tértve a Balázs által neki és rendházának teljesített szolgálatokért azt átírja és pecsétjével megerősíti
számára. (Az oklevelet vélhetően egy későbbi johannita perjel írta át, a kézírás alapján még a XIV.
század során.) Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Zenthmihal névalakkal). Kis szövet-
zsákba burkolt függőpecsét és fonata.

392. 1353. jún. 24. körül

Az egri káptalan előtt Rubyn fia: János (Anna nemes asszony, Hasguth-i Dénes fia Jakab
özvegye, Zacha fia …… leánya nevében a Jazou-i prépost és konvent ezen asszony pere-
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ihez általánosan kiadott ügyvédvalló levelével) előadta, hogy Anna asszony a néhai férje:
Jakab [Magyaro.] határain belül levő teljes birtokrészeit, amiket Jakab [I.] Lajos király be-
leegyezésével Anna asszonynak adott, minden tartozékkal a Jakabtól született leánya: Anna
iránti szeretetből (akit Monozlo-i István fia: György mesterhez adnak feleségül) ezen leá-
nyának, általa György mesternek és örököseiknek adta, és most János képviselő az asszony
nevében adja, semmiféle jogot …… magának meg nem tartva. Ha Anna nemes leány [örö-
kös nélkül] hunyna el, akkor e birtokrészek [Anna asszony] jogába és tulajdonába [háram-
lanak vissza], bárki ellentmondása ellenére is. Erről a káptalan pecsétjével ……
chirographált …. László prépost, János olvasó-, Sándor éneklő-, János őrkanonok, ……
… Vngh-i ….. Miklós Zabouch-i, Miklós Tharcha-i főesperes …….. fe. Nat. Johannis
Bapt., a. d. 1353., …….. Dénes kalocsai érsek, N. [Miklós] [egri püspök].

E.: D10009a. Hártya. Foltos. Függőpecsétre utaló plicatura.
R.: Anjou-oklt. XXXVII. 437. szám.

393. 1353. júl. 4. Várad

Benedek mester váradi olvasókanonok, Demeter váradi püspök általános vikáriusa tu-
datja, hogy korábbi perhalasztó oklevele szerint színe előtt Pelbarthhyda-i Iuanca fia: János
mester júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) meg kellett jelenjen válaszadásra Omaria-i Lukács
fia: László ellenében. Bár a kitűzött napon a felek előálltak, de a vikárius a köztük levő pert
nehéznek találván azt jelen oklevél kiadásának 15. napjára [júl. 18.] halasztja el, hogy arról
a püspök döntsön. A vikárius megengedi a feleknek, hogy megegyezzenek, ha őt a perük
nehézségének megfelelően kiengesztelik. D. Waradini, 4. die oct. Nat. Johannis, a. d. 1353.

E.: D178. Hártya. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Iwanka névalakkal), valamint
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma.

R.: Anjou-oklt. XXXVII. 465. szám.

394. 1353. júl. 18. 

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Tamás comes országbíró levelének
megfelelően – küldjék ki tanúságaikat, akikkel Thorna-i János fia: László v. Ida-i Pál fia:
János v. Rozgon-i László v. Weyche-i László fia: András v. Mochola-i Miklós v. Keer-i János
fia: Pál (a felperes Poharus dict. Péter mester részére), ill. Legenpataka-i Wza fia: János v.
Zengiurgh-i György fia: János v. Janula-i Márton fia: Miklós v. Kendy-i Leukus fia: Péter
(Mykch néhai bán fia: Lorand mester részére) királyi emberek júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis
Bapt.) menjenek a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében arra a vitás földrészre,
amit Péter mester a Malchou nevű birtokához, Lorand mester pedig a Lukua nevű birto-
kához tartozónak állított, és miután ott a király privilégiumát Lorand eredetiben bemutatta,
járják be Lukua birtokot (ami Lorand Wyfalw nevű nagyobb és fő birtoka határain belül
fekszik) az ezen privilégiumban levő határjelek szerint, és ha azokat jól láthatóan meg tud-
ják találni, akkor mindkét félnek iktassák a maga részét, ha pedig e határjeleket egyértel-
műen nem lelik meg, és a felek valamely földrész kapcsán vitáznának, azt fogott bírókkal
becsüljék fel az ország szokása szerint, majd a káptalan tegyen a királynak jelentést júl. 8-
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ra (ad 8. diem dict. oct.) – kiküldték tanúságul ifjú kanonoktársaikat: Sándor mestert (Péter
részére) és György mester subnotarius-t (Lorand részére), akikkel Rozgon-i László mester
és Janula-i Márton fia: Miklós királyi emberek a felek jelenlétében és akaratából júl. 1-jén
először Wyfolu birtokra mentek (mivel a királyi privilégiumban levő határok Wyfolu falu
mellett kezdődnek) és ott Wyfolu, Lukua és Malchou birtokok, valamint a vitás földrész
szomszédai jelenlétében a Lorand által eredetiben bemutatott királyi privilégiumban levő
határokat így járták be: Rykolph mester Weresalma nevű birtoka a Tharcha folyó mellett,
ahol a Lytynye folyó beleömlik; a Lytinye folyó a Kapw-nak hívott helyig; a Sarus-i ágos-
tonos rendi remeték földje; ezen folyó régi medre annak új medréig; platánfa egy út mellett;
Myhalhazatetey nevű hegy és oldala; völgy; erdő, Thorbatheupataka folyó egészen a caput-
jáig; Jauor nevű hegy; fennsík – és a felek a határjárásban eddig értettek egyet, de ott Péter
mester a bal felé levő másik hegyet nevezte Jauorheg-nek, arról a hegyről pedig, amin
Lorand őket át akarta vezetni, azt mondta, az nem a Jauor, hanem a Chorgoheg, és azt ál-
lította, hogy a király privilégiumának megfelelően a másik, jobbra levő hegyen kell átkelni,
ellenben Lorand azt mondta, hogy azt a hegyet kell Jauorheg-nek nevezni, aminek aljában
a Torbatheupataka folyótól ő átkelt és egészen a Topul folyóig kell leereszkedni a királyi
privilégium szerint; ezután Lorand őket e hegyen át nyugat felé vezette egy rétig, amiről
Péter mester Rykolph fiaival: László és Kelemen mesterekkel együtt azt állította, hogy
Chorgorethe-nek hívják, és ott Ilsauicha-i Pál fia: Miklós ezen Rykolph fia János fia: András
nevében azt mondván, hogy Andrásé az egész erdő, ami nyugat felől van egy forrástól e
rét oldalában, a feleket annak elfoglalásától tilalmazta; onnan ezen hegyen Lorand mester
mutatása szerint (számos lejtőn, emelkedőn, völgyön és alpesen át sűrű erdőben többször
nyugat és kelet felé haladva) elértek egy nagy úthoz, majd az erdőben új irtásos szántóföl-
dekhez ezen hegyen; fennsík; szántóföldek; a Tapul folyó kelet felé. A bejárás Lorand mu-
tatása alapján e sűrű erdőben nem csupán a vitás földrészt foglalta magában, hanem a
Tapul folyó mindkét oldalán fekvő két teljes birtokot: Malchou-t és Lukua-t, valamint
Rykolph mester és fiai Menartuagasa nevű teljes falvát és Kustharna nevű birtokuk erdő-
inek nagy részét is. Poharus (dict.) Péter mester tiltakozott is, hogy Lorand a bejárást nem
a király privilégiumának megfelelően (ami szerint észak felé kell menni), hanem nagyobb
részben az ő Malchou nevű birtoka határain belül végezte és a Topol folyóba e birtok szán-
tóföldjei között lépett. Lorand erre azt felelte, hogy ő nem bárki jogainak elfoglalása érde-
kében, hanem a privilégiumban foglalt határoknak megfelelően haladt a Topul folyóig, és
hogy ha dictus introitus tempore iemali factus fuisset tunc a plaga septemtrionali, moderno
autem tempore estuali a plaga orientali videretur extitisse. Ezután Péter mester mutatása
szerint visszatértek a fennsíkhoz, és a másik, jobbra levő hegyen észak felé elértek annak
végéig, és azon a helyen, ahol a Jauoruizy folyó kapcsolódik kelet felől a Topul folyóhoz,
beléptek utóbbiba, ahol Péter azt mondta, hogy a Topul folyón túl kelet felé nincs jogha-
tósága, mert az a Topul folyótól annak caput-jáig tart nyugat felé. Erre Lorand azt állította,
hogy Péter őket nem a privilégiumnak megfelelően, hanem teljesen az ő birtoka határain
belül vezette. Amikor júl. 4-én (4. die dict. oct.) mondott kanonoktársuk: Sándor mester
jelenlétében a királyi emberek a Lorand által bejárt összes erdőt, birtokot és földet fel akar-
ták becsülni, a káptalan másik (György mester helyetti) embere: Miklós nem akart velük

196



tartani, mondván, hogy mivel a bejárás során Lorand mester a mondott teljes birtokokat,
Péter pedig Lukua nagy részét a sajátjának mutatta meg, ezért ő mindezek becsléséhez
nem mer kimenni a bíró (iudex ordinarius) tudta, meghagyása és oklevele nélkül. Ezért a
többiek közösen a Topul folyótól nyugatra, Lukua birtokkal szemben fekvő földrészt szem-
mel 2 ekényinek tekintették az ország szokása szerint, majd távozott onnan Márton fia:
Miklós királyi ember is. Rozgun-i László mester királyi ember és Sándor mester, a káptalan
tanúsága más nemesekkel együtt azon erdőt, amit Lorand megmutatott, a sűrűsége miatt
királyi mértékkel megmérni nem tudták, ezért ezen erdőt a mondott birtokokkal és föl-
dekkel együtt az ország szokása szerint 150 ekényire v. kicsivel kevesebbre becsülték. D. f.
V. an. Marie Magdalene, a. d. 1353.

E.: 1. D173. (99-5-1.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

2. D174. (98-13-1.) Papír. Eltérő névalakjai: Rozgun, Machala, Jauorhege, Chorgohege,
Ilsouicha. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro Andrea filio Johannis filii Rykolphy de
Torkw contra Lorandum filium condam Mykch bani et Petrum dictum Paharus magistros … aliud
par litterarum memoratorum Petri et Lorandi magistrorum), valamint zárópecsét töredékes nyoma.

R.: Anjou-oklt. XXXVII. 497. szám.

395. 1353. szept. 9. Buda

[I.] Lajos királynak (H) elmondták Regun-i Dénes fia: Tamás nevében, hogy a Zabouch
megyei Kalunga birtok Tamásé, annak Bezded nevű birtoka határain belül fekszik, de
Kalunga-t most Varada-i László fia: János a maga birtoka nevében követelte (recaptivasset),
a Tusyr nevű birtoka határain belül levőnek állítva. Ezért az uralkodó utasítja az egri káp-
talant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kystarkan-i Máté fia: László v. Tuser-i László v.
Zygan-i László királyi ember tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést.
D. Bude, 2. die Nat. virg. glor., a. d. 1353.

Á.: a köv. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. XXXVII. 589. szám.

396. [1353.] szept. 23.

Az egri káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) kiküldték tanúságul karpapjukat: Mátyást, akivel Zygan-i Domonkos fia: László
királyi ember megtudta, főleg Bezded birtok szomszédaitól, hogy Kalanga föld régóta
Regun-i Dénes fia: Tamásé, annak Bezded nevű birtoka határain belül fekszik, de azt
Varada-i László fia: János a maga földje nevében követelte (recaptiverat), a Tusyr nevű bir-
tokához tartozónak állítva. D. f. II. p. Mathei, a. supradicto. [1353.]

E.: D175. (97-11-3.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

R.: Anjou-oklt. XXXVII. 611. szám.
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397. 1353. nov. 11.

A vasvári [káptalan] előtt Keme fia: [Kel]emen Mortun-i plébános (Boud fiait: Mártont
és Gergelyt a maga terhére vállalva), ill. Zeme fia: Imre és Jakab fia: János, Wydyph-i ne-
mesek megvallották, hogy a Wesprim megyei Vidyph nevű birtokukat egymás között 4
részre osztották, és az egyik negyedet minden haszonvétellel Lőrinc fia: Miklósnak (Katalin
nevű soror-juk fiának) adták örökre. Ha jelen oklevelet visszaviszik, a káptalan privilegiális
formában adja majd ki. D. in fe. Martini, a. d. 1353.

E.: D10011. (53-2-7.) Hiányos hártya. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pe-
csét töredékes nyoma.

R.: Iványi 11/2. 140; Anjou-oklt. XXXVII. 714. szám.
Megj.: Másik E.-je: GYMSML Sopron. Káldy cs. lt. 5033. (DF 281373.) 

398. 1354. febr. 12.

Miklós nádor (H) 1354. febr. 12-én (f. IV. an. Valentini, a. d. 1354.), nagyobbik pecsétje
alatt kiadott nyílt egyezség- és kötelezvénylevele szerint egyrészről Mikch néhai bán fia:
Lorand mester, másrészről Torkw-i Rykolf  fia: László mester elmondták neki, hogy fogott
nemes bírók elrendezésével a László mester Jacabfolua és Lorand mester Vyfolu nevű bir-
toka közötti vitás földrész ügyében úgy egyeztek meg, hogy azt Lorand örök birtoklásra
visszaadta Lászlónak, ezen határokkal: hely, ahol a Lethenye folyó a Tharcha folyóba ömlik;
a Tarcha folyó; fennsík; cserjés; hegy; és ezen határok kelet felé Lorandot, nyugat felé
Jacabfolua birtokot különítik el. Mivel Lorand fivérei (frater uterinus): István és Ákos mes-
terek, ezen István mester fiai: István és Ákos és ezen Ákos mester fiai: Miklós és Mihály,
ill. Lorand mester fia: Miklós nem tudtak jelen lenni a megegyezéskor, ezért Lorand köte-
lezte magát, hogy fivéreit, azok fiait és a saját fiát (v. képviselőiket) [1355.] jan. 13-án (oct.
Epiph. d. in altera revolutione annuali tunc venturis) ezen megegyezés bevallására a nádor
elé állítja, s ha ezt akkor nem tenné, patvarkodásban marasztalják el László ellenében.

Tá.: a 405. számú oklevélben. 

399. 1[354.] márc. 4. Micske

Warada-i László fia: János mester Byhor-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy
korábbi perhalasztó oklevelüknek megfelelően az emberük által megidézett Iuanka fia:
János mesternek a képviselője a váradi káptalan levelével megjelent színük előtt Imre fia:
László felperes ellenében, aki elmondta, hogy a 3 éve, Margit ünnepén (in fe. Margarete
quorum [!] tertia revolutio annualis prox. preterisset) elvett lova és vadászölyve (accipiter)
ügyét le akarja folytatni, mire János képviselője az ügy nehézsége miatt időpontot kért,
ezért fentiek a pert [hátlap: az oklevél kiadásának] 15. napjára (quind. [datarum presentium])
halasztják. D. in villa Mikse, f. III. an. oct. diei Cinerum, a. d. 1……

E.: D2062. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro Johanne filio Ywanka de
Pelbarthyda contra Ladizlaum filium Emerici de Niueg), valamint zárópecsét körvonala.

Megj.: Várdai János 1353. nov. és 1354. nov. közt adatolható bihari alispánként (l. Engel,
Archontológia I. 112.), ezért jelen oklevél valószínűleg 1354 tavaszán kelhetett.
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400. 1354. márc. 19. Buda

[I.] Lajos király (H) Vasvár és Zala megye comes-einek és vicecomes-eiknek: Ostorman
fia: Jakab és Imre fia: Domonkos, Kurmend-i esküdtek bemutatták neki apja, [I.] Károly
király (H) privilegiális oklevelét, ami szerint a Kurmend-i királyi polgárok v. hospesek a ki-
váltságuk (libertas) alapján Vasvár és Zala megyében a javaik után nem kell vámot fizesse-
nek. De ahogy az esküdtek elmondták, a címzettek mit sem törődve az oklevéllel, ezen
kiváltságuk ellenére tőlük a javaik után vámot szednek. Ezért az uralkodó utasítja a cím-
zetteket, hogy a Kurmend-i királyi polgároktól v. hospesektől a javaik után vámot ne szed-
jenek v. szedessenek, hanem őket, miként kiváltságuk megköveteli, engedjék szabadon és
vámszedés nélkül haladni. Ugyanerre utasítja továbbá az ezen megyékbeli várnagyokat és
alvárnagyokat is, miként mindezt anyja, a királyné gyűrűspecsétes oklevelében is látta. D.
Bude, f. IV. an. Letare, a. d. 1354.

E.: D179. (83-6-5.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, kis gyűrűspecsét alatt és felett:
relatio Thome filii Petri.

K.: AO VI. 177.
R.: Iványi 11/2. 141; Anjou-oklt. XXVIII. 131. szám. 

401. 1354. máj. 6.

A vasvári káptalan tudatja, hogy Vostyan-i Ogmand fiai: Irmusd és János bemutatták
nekik [I.] Lajos király gyűrűspecsétes levelét – amiben az uralkodó megparancsolta nekik,
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Sethur-i Benedek fia: Károly királyi ember Ogmand
fiai Keresztúr és EgyházosKeresztúr birtokok között levő földrészét a szomszédok jelen-
létében régi határai mentén járja be, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve,
és mások birtokjogaitól elkülönítve hagyja Irmusd-nak és Jánosnak örök birtoklásra, ha
nincs ellentmondó, az esetleges ellentmondókat idézze meg Ogmand fiai ellenében a királyi
jelenlét elé, majd a káptalan tegyen az uralkodónak jelentést –, aminek megfelelően kiküld-
ték Károly királyi emberrel tanúságul kanonoktársukat: Bertalan mestert, akik ápr. 27-én
(domin. p. Georgii) e birtokrészt a szomszédok (főleg Heym fia Pál fia: Benedek, Somlyo-i
várnagy és Karako-i Pál) összehívásával régi határai mentén bejárták, ahol szükséges volt,
a régiek mellé új határjeleket emelve, és mások birtokjogaitól elkülönítve Irmusth-nak és
Jánosnak hagyták, nem lévén ellentmondó. A birtokrész határai: Marczal folyó mellett kör-
tefánál 2 régi határjel, az egyik észak felől Egyhazas Keresztur-t, a másik dél felől Keresztúr
birtokot (ami Irmusd-é és Jánosé) különíti el; tölgybokor; rét; nagy út; körtebokor; nagy
út; erdő bejárata; 2 határjel ue. nagy út mellett egy régi nagy határjel mellett emelve; bozó-
tosban (rubetum) két, Kövestető nevű határjel (és eddig ezen határ a fenti 2 birtokot kü-
löníti el a mondott módon); ue. bozótosban 3 régi határjel egy vulgo Ürüghút nevű út
mellett, az egyik kelet felől Kileth birtokot, a másik Sethur-t, a harmadik dél felől Kereszt-
húr birtokot (ami Ogmand fiaié) különíti el; útnál ezen Keresztúr birtok határjele; Marczal
folyó réve, és itt ezen, KarakoVárföld nevű földrész határai véget érnek. Erről a káptalan
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. 10. die
possessionarie reambulationis prenotate, a. d. 1354., amikor Péter mester prépost, Do-
monkos mester éneklő-, Mihály mester őrkanonok, István mester dékán.
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Má.: Rády Elek, a királyi tábla jegyzője, 1755. szept. 25. D10012. (53-2-8.)
R.: Iványi 11/2. 142.

402. 1354. jún. 30. Nándorfehérvár

[I.] Lajos király (H) előtt megjelent egyrészről Losonch-i Dénes fia Tamás fia: István
mester, másrészről Kallow-i Iwan fia: András mester, és István megvallotta, hogy a Zaboch
megyei Hene nevű birtoka felét minden haszonvétellel és jövedelemmel 100 aranyforintért
[1355.] máj. 1-jéig (oct. Georgii) elzálogosította Andrásnak, úgy, hogy István e birtokfél
és haszonvételei tulajdonában Andrást ezen időpontig bárki, főleg a frater-ei, rokonai és
generatio-i ellenében békésen megőrzi, s ha ezt nem tenné, avagy a mondott napon a 100
forintot a Lelez-i konvent előtt nem fizeti ki Andrásnak, akkor az összeg kétszeresében
marasztalják el. D. in Alba Nandur, 2. die Petri et Pauli, a. d. 1354.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint két E.-je volt (97-12-10. és 97-12-11.) papíron, hátlap-
jukon a királyi nagypecsét töredékeivel.

K.: Bánffy I. 197–198.
R.: Anjou-oklt. XXXVIII. 346. szám.

403. 1355. jan. 14. 

A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Warada-i László fia: János mester a maga
és fiai: Miklós, Domonkos és Plebarth nevében, másrészről Luchunch-i Dénes fia Tamás
fia: István a maga, apja: Tamás mester és nagyobbik fivére (maior frater): Tamás mester
nevében, és megvallották, hogy egymás között birtokcserét akarnak tenni ápr. 12-én (oct.
Resurr. d.), v. még azelőtt bármely alkalmas napon, úgy, hogy mindkét fél 4-4 nemest vezet
először János mester Geustusera nevű birtokára, akik előtt megjelenik János mester a fia:
Miklós nevében is (v. képviselője ügyvédvalló levéllel), magára vállalva minden terhet és
bírságot, ami a még nem törvényes korú fiai részéről bekövetkezhet az ügyben, miként
előáll Tamás fia: István is mondott apja és fivére nevében is (v. képviselője ügyvédvalló le-
véllel), és János mester a maga és fiai nevében a Geustusera birtokból észak felől, ezen
határokkal elkülönített földet (Kalangateu nevű helynél berek; út, ami Warada-ról Salomon
birtokra megy és Bezded birtok felé; Geustusera, Surk és Bezded birtokokat elkülönítő
határjelek) csatolja örökre István mester Bezded nevű birtokához. Ezután e 8 nemes a fe-
lekkel együtt tekintse meg e kihasított és Bezded-hez csatolt földrész minőségét, mennyi-
ségét és hasznát, majd menjenek István mester Palcha nevű birtokára, amit (v. annak
megfelelő részét, figyelembe véve minőségét és hasznát, de nem a mennyiségét v. nagysá-
gát) csatoljanak Warada birtokhoz, határjelekkel elkülönítve János részére. D. 2. die oct.
Epiph. d., a. eiusdem 1355.

E.: D181. (97-12-9.) Papír. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú
pecsét töredékei.

K.: Bánffy I. 201–202.
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404. 1355. febr. 5. 

Miklós nádor (H) 1355. febr. 5-én (24. die oct. Epiph. d. prox. preteriti), kisebbik pe-
csétje alatt kiadott oklevele szerint színe előtt Mikch néhai bán fia: Lorand mester jan. 13-
án (oct. Epiph. d.) nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, fivéreit: István és
Ákos mestereket, azok fiait és a saját fiát: Miklóst (v. képviselőiket) sem állította a nádor
elé, holott Rykolf  fia: László mester jan. 13-tól 23 napig várt rá nádor előtt, aki emiatt
meghagyta, hogy amikor az egyik fél a másikat perbe vonja majd, erről is dönteni fog.

Tá.: a köv. számú oklevélben.
Megj.: Tá. szerint az oklevelet febr. 3-án mutatták be a nádornak, de inkább talán később, febr.

26-án, ezért jelen forrásban mégsincs dátumtévesztés. 

405. 1355. márc. 18. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy azon perben, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően színe előtt Torkw-i Rykolf  fia: László mester Mikch néhai
bán fia: Lorand mester ellen a Szerbia királya elleni királyi had jan. 20-ra kihirdetett oszlá-
sának 15. napján, [1355.] febr. 3-án (quind. residencie regalis exercitus contra regem Seruie
habiti et ad quind. Epiph. d. prox. transacti proclamate) viselt, László bemutatta a nádor
2 oklevelét (l. 398. és előző szám), amik megtekintése és a feleknek való elmagyarázása után
Lorand azt mondta, hogy a mondott megegyezés után Lászlóval egy másik, okleveles meg-
egyezésük is létrejött, amiben László elengedte Lorandnak a fivérei: Ákos és István mes-
terek, azok fiai és a saját fia: Miklós (avagy képviselőik) mondott kötelezettség alatti
előállítását, a nádor említett egyezséglevelét pedig közös akarattal érvénytelenítették, ezért
Lorand nem gondolta volna, hogy László a nádor ezen, általuk már érvénytelenített okle-
velét bemutatja. Erre a nádor László kérésére megkérdezte Lorandot, hogy mely káptalan,
konvent v. rendes bíró előtt és kinek az oklevelével történt későbbi megegyezésük, mire
Lorand a váci káptalant nevezte meg. Erre László azt mondta, hogy a nádor mondott, nyílt
oklevelével létrejött megegyezésük óta ő egy  káptalan v. konvent előtt sem jelent meg
Loranddal semmiféle bevallásra, és semmilyen megegyezés nem volt azóta köztük, hanem
mivel Lorand nem teljesítette vállalásait és ezért patvarkodás büntetésébe esett, ennek el-
kerülése érdekében állította, hogy köztük későbbi egyezség is történt, emiatt ő nem ad
hitelt Lorand szavainak. Majd László Lorand mestert a büntetésének megfelelően a ná-
dorral bíróilag elfogatta, és kérte tőle a váci káptalan mondott oklevelének bemutatását. A
nádor mindezek alapján a bárók és az ország vele ülésező nemesei tanácsával a váci káp-
talan ezen egyezséglevelének bemutatását és annak megtárgyalását febr. 26-ról (a f. V. p.
Invocavit) márc. 11-re (ad 14. diem prox. tunc sequentem sc. ad f. IV. diei medii Quadr.)
halasztotta el úgy, hogy akkor László mutassa be a nádor mondott két oklevelét eredeti-
jükben, Lorand pedig a váci káptalan oklevelét (ami állítása szerint a későbbi megegyezé-
süket tartalmazza), amiket megtekintve döntést hoz a felek között a jog rendje szerint.
Lorand mesterért Konth Miklós erdélyi vajda, Zolnuk-i comes 100, Drugeth Miklós comes
országbíró, Thuruch-i comes 100, Péter fia: Tamás királyi ajtónállómester, Chovkakw-i
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várnagy 100, a nádor fia: János, Neugrad-i comes 50, a nádor másik fia: Domonkos, Hunt-i
comes 50, Iwan fia: Desev mester egykori alnádor (vicepalatinus noster) 50, Gergely fia:
Miklós, Hewesvywaar-i comes 50, ue. Gergely fia: István 50, Kathy-i István 50, Ders fia
Péter fia: Mihály 50, Mikch néhai bán fia István mester fia: István 50, Paska fia: Jakab mes-
ter 25 és a Hevesvywaar megyei Vysontha-i Pál fia Imre fia: János 25 márkáért kezességet
vállalva a nádor fogságából őt kiváltották, vállalva, hogy márc. 11-én (in dicto die medii
Quadr.) bírósága elé állítják, és ha ezt akkor nem teszik, akkor mindannyiukat a vállalt
pénzösszeg értékében a nádor és László ellenében marasztalják el. Márc. 11-én (ipso 14.
die ferie quinte occurrente) megjelent a nádor előtt Rykolf  fia: László mester felperes és
Mikch néhai bán fia: Lorand mester, László újra bemutatta a nádor mondott 2 oklevelét
eredetiben, majd amikor kérte Lorandtól, mutassa be vállalásának megfelelően a váci káp-
talan oklevelét a közöttük történt későbbi megegyezésről és a nádor egyezség- és kötelez-
vénylevelének érvénytelenítéséről, Lorand bevallotta, hogy nem volt és nincs is ilyen
oklevele. Bár a nádor ezután mondott egyezséglevele és a felek elmondásai alapján döntést
tudott volna hozni, de mind László és Lorand, mind a nádorral bíráskodó bárók és neme-
sek kérésére a feleket márc. 13-ig (usque 3. diem ferie quarte medii Quadr.) megegyezésre
engedte úgy, hogy a békebírsággal őt a pernek megfelelően engeszteljék majd ki. Márc.
13-án (3. die ipsius diei medii Quadr.) László és Lorand visszatértek a nádor elé, és meg-
vallották, hogy mind a László mester Jacabfolua nevű birtoka és Lorand mester Vyfolu
nevű birtoka közötti vitás földrész ügyében, mind az alábbiak ügyében a bárók és az ország
nemesei közvetítésével úgy egyeztek meg örökre, hogy mivel a vitás földrész szerfelett
szükséges, hasznos és közeli Vyfolu birtoknak, ezért László e földrészt (amit a korábbi
megegyezésben neki átadtak) a mondott határok alatt Lorandnak és örököseinek visszaadta
minden joggal, tulajdonnal és haszonnal örök birtoklásra, ezenfelül a maga részéről fel-
mentette Lorandot annak mondott büntetése ügyében, ami Lorandot saját kötelezettsé-
gének megfelelően és a mondott okokból érné. Viszonzásul Lorand a Sarus megyei, Topul
folyó melletti Adryanvagasa nevű lakott birtokát, ami a saját Lukva nevű birtoka szom-
szédságában van, a 80 teleknyi (laneus), wlgo Laanfewd nevű földdel együtt (miként
Laanfwld földet azokon a részeken mérni szokták, mely föld termékeny, szántható és be-
vethető, kivéve egy köves, terméketlen földet, ami szántásra, művelésre és emberi haszná-
latra nem alkalmas) Lászlónak és örököseinek adta, semmiféle jogot és tulajdont mostantól
magának és örököseinek meg nem tartva abban. Bár Adryanuagasa birtokot Lászlónak a
80 teleknyi földdel kell átadni, de ahol Adrianuagasa birtok határain belül és a 80 teleknyi
jó föld között a mondott sziklás föld van, azt a 80 telekbe nem kell belemérni és -számítani,
hanem az ezen felül marad Lászlónak birtoklásra. Adryanwagasa birtokot a 80 teleknyi jó
földdel máj. 1-jén (oct. Georgii) a nádori ember és a Scepsy-i káptalan tanúsága jelenlét-
ében, a szomszédok összehívásával bejárva, a régiek mellett v. egyéb más helyeken új ha-
tárjeleket emelve Lorand bárki ellentmondása ellenére is iktassa Lászlónak, és mindezek
kapcsán ő és utódai szavatolják Lászlót és leszármazottait, őket e birtok tulajdonában bé-
késen megőrizve, s ha Lorand mindezt részben v. egészben nem teljesítené, hatalombajban
való elbukás (succubitus duelli facti potentialis) sújtsa. Továbbá máj. 8-án (quind. Georgii)
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Lorand a fiát: Miklóst (v. annak képviselőjét) a szepesi káptalan elé állítja és vele a hata-
lombajban való elbukást szintén vállaltatja a káptalan oklevelével. A László mester okle-
velében szerepelő, egyrészről Újvár (novum Castrum) és ezen Vyfolu falu (amik Lorandé),
másrészről Torkw vár és Veresalma falu (amik Lászlóé) közötti határokat Lorand örök ér-
vénnyel elfogadta. A felek érvénytelenítették a jelen oklevél kiadásáig egymás ellenében
kibocsátott tudományvevő, tilalmazó, kötelezvény-, egyezség- és bírságleveleiket (az azok-
ban szereplő kötelezettségekkel együtt), kivéve László mondott, a 2 várat és 2 falut elkü-
lönítő határokat tartalmazó oklevelét, a felek királyi adományt tartalmazó uralkodói
privilégiumait és a László birtokait érintő okleveleket, amiket jelen oklevéllel örök érvé-
nyűeknek hagytak. Jún. 7-én (quind. Penth.) Lorand a fivéreit: István és Ákos mestereket,
valamint ezen István fiait: Istvánt és Ákost (v. képviselőiket) vezesse az egri káptalan elé,
Adreanuagasa birtokot a 80 teleknyi földdel és a sziklás résszel Lászlónak ővelük is örö-
kíttesse át, a 2 vár és 2 falu közötti határokat örökre erősíttesse meg, a mondott okleveleket
érvényteleníttesse, és mindarra, amire és ahogyan Lorand önmagát kötelezte, mind a
maguk, mind kiskorú (etas tenera, nondum adulti) fiaik nevében a mondott hatalombaj
büntetése alatt köteleztesse. Ha Lorand, a fia: Miklós v. leszármazottaik Rykolf  mesternek,
Lászlónak v. annak fivéreinek (Rykolf  többi fiainak) jogtalanságot v. kárt okoznak akár
személyesen, akár a hozzájuk tartozók révén, és emiatti perük során a bíró előtt ezt Rykolf
v. bármelyik fia v. leszármazottaik Lorand, a fia: Miklós v. utódaik ellenében 3 tudomány-
vevő levéllel tudják bizonyítani, akkor Lorand v. Miklós a bíró része nélküli 100 márka dé-
nárt fizessen Rykolf-nak és fiainak (ill. annak, akit a jogtalanság v. kár ért). A felek vállalták,
hogy amíg jelen privilegiális egyezség- és kötelezvénylevelet meg tudják őrizni és be tudják
mutatni, addig köztük v. leszármazottaik között minderről újabb megegyezés nem jöhet
létre és semmilyen más egyezség- v. kötelezvénylevelet nem mutathatnak be, ami ellenkezne
jelen oklevéllel, ami minden más egyéb oklevéllel szemben teljes erejében megmarad. A
felek kérésére a nádor függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki
Lorandnak. D. Bude, oct. diei medii Quadr, a. d. 1355.

E.: D182. (99-5-2.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló
plicatura.

406. 1355. márc. 19.

A zágrábi káptalan jelenti Miklósnak, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánjának, hogy
megkapva levelét, Iwan fia: Iwan és Máté fiai: Vlk és István, turopoljei (campus
Zagrabiensis) nemesek részére Rakonok-i Márton fia: Péter mesterrel, a bán zágrábi
comes-ével, János fia: Mihály részére pedig Raden fia: Domonkossal, báni emberekkel ki-
küldték tanúságul kanonoktársaikat: Pál Bexin-i főesperest és János őrkanonokot, akik je-
lenlétében Iwan és Volk a fivérével: Istvánnal márc. 18-án (f. IV. videlicet 8. die diei medii
Quadr.) a bán és a káptalan korábbi kötelezvénylevelének megfelelően örökjogú birtokaikat
így osztották fel örökre: az általuk újonnan emelt határjelekkel elkülönített Tersech birtokot
(kivéve a szigetet és az ottani telkeket, ahol most e turopoljei nemesek laknak, és amik a
tulajdonukban maradnak, miként korábban is) a Zaua melletti Rutcha birtokkal és az Odra
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folyó melletti Stuthya birtokkal, valamint ezek haszonvételeivel János fia: Mihály kapta a
maga és örökösei részére. Dameria birtok Strepich földdel és az új határjelekkel elkülönített
Zamlathya birtok Buseuch birtokkal Iwan-nak, Obres birtok és Lekennuk (elkülönítve
Tersech birtoktól és Zamlathya-tól) pedig Máté fiainak jutottak haszonvételeikkel együtt,
kivéve az erdőket, réteket, legelőket és ezek hasznait, amik közösen maradtak nekik.
Tersech birtok határai (miként a káptalannak írásban is bemutatták), amikkel elkülönül
Obres és Zamlathya birtokoktól: Tersech-hez tartozó malom a Boldogságos Szűz-kápol-
nánál, ahol az Odra és Srebnicha folyók találkoznak; e kápolna ajtaja (fores); Itteuyn nevű
régi út ezen kápolna földjei, egy nemes várjobbágy földjei és Máté ezen fiai vásárolt földje
mellett; Obdina folyó; régi rév, amin át Tersech faluból mennek Mrathyn faluba;
Jagnedouicha nevű mlaka; Krauarzka-ra tartó nagy út; a Srebnicha folyó egészen a Szt.
György-egyház földjéig, amit ők adtak Tersech falu határain belül ezen egyháznak pro
exemptione dicte capelle Beate virginis et iobagionum eorundem quos pro parochianis
eidem ordinarunt; Kurilouch-ról Tersech faluba tartó nagy út; Odra folyó. Zamlathya bir-
tok határai: Srebnicha folyó ezen Szt. György-egyház határjelénél; ezen folyó addig, ahol
a Hramethniak patak beleömlik egy malomhelynél, ami néhai Stanech jobbágyé volt; ezen
patak a Gay erdőig; észak felé Kurilouch föld régi határjelei; nagy út Kurilouch falu mellett,
ami onnan Tersech-be tart; János fia: Márton határjelei; Odra folyó; nagy út; a Szt. György-
egyház mondott földje; Srebnicha folyó. Az Obres birtokot Tersech és Zamlathya birto-
koktól elkülönítő határok: Zamlathya birtok mondott határai, ahol elhagyja a Hramethniak
patakot és Kurilouch felé tart, majd újra ezen patak Obres régi határjelei mellett. D. f. V.
an. Judica, a. d. 1355.

Á.: a köv. számú oklevélben. 

407. 1355. máj. 8. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánja tudatja, hogy korábbi döntéshozó okle-
vele szerint márc. 18-án (oct. diei medii Quadr.) Iwan fia: Iwan, Máté fia: Vlk és Vitez
(dict.) János fia: Mihály, turopoljei (campus Zagrabiensis) nemesek között a bán emberei
és a zágrábi káptalan tanúságai jelenlétében örökjogú birtokaikon és azok haszonvételein
örök osztályt kellett tartsanak, a káptalan jeletését pedig máj. 1-jén (oct. Georgii) neki visz-
szavinni. A kitűzött napon e nemesek bemutatták a bíróságán ülésező bánnak a káptalan
jelentését (l. előző szám), és mivel eszerint a birtokosztályt a báni emberek a káptalan tanú-
ságai jelenlétében e nemesek között azok egyetértésével elvégezték a bán korábbi nyílt
egyezséglevelében levő kötelezettségek elfogadásával (amelyik fél az abban foglaltakat nem
tartja be részben v. egészben, a másik félnek 50 márkát kell fizessen, és ugyanennyit a bán-
nak is mint bírónak), ezért a bán az Iwan fia: Iwan, Máté fia: Vlk és Vitez (dict.) János fia:
Mihály közötti birtokosztályt bírói hatáskörénél fogva örökre jóváhagyja. Erről privilegiális
oklevelet bocsát ki nekik. D. Zagrabie, 8. die oct. Georgii, a. d. 1355. supradicto.

E.: D193. (71-1-0.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsétre utaló
plicatura.
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408. 1355. máj. 23. Kálló 

János fia: László Zobouch-i comes [!] és a négy szolgabíró előtt Zenmarthon-i [hátlap:
Luchunch-i] Tamás fia: István mester tilalmazta Hene nevű birtokának minden szomszéd-
ját és különösen [hátlap: Kallo-i] Iwan fiait: Lászlót és Demetert, valamint azok Apati-i
jobbágyait az ő birtokai hasznainak (rétek, erdők, berkek) használatától. D. in Kallo, sab.
an. Pent., a. d. 1355.)

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete: 97-12-2.; papír, hátlapján azonos kéztől tárgy-
megjelölés, valamint László [vice]comes és 2 szolgabíró zárópecsétje.

K.: Bánffy I. 203.
R.: Szabolcs m. 503. szám.

409. 1355. máj. 26. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánja a zágrábi káptalannak: színe előtt
turopoljei (campus Zagrabiensis) Iwan fia: Iwan comes elmondta, hogy ő, valamint Máté
fiai: Vlk és István (az ő frater patruelis-ei) az őket közösen illető, hozzájuk a Vitéz (Miles)
János fia: Mihállyal (szintén patruelis frater-ükkel) történt osztály során jutott birtokrésze-
iken a bán korábbi oklevelének megfelelően osztályt kell tartsanak. István a testvérével:
Vlk-el az osztályt elvégezték birtokrészeiken, most pedig Iwan comes az Istvánnal őket
közösen illető birtokrészeken akar a bán mondott kötelezvénylevelének megfelelően örök
osztályt tartani. Mivel azt a báni emberek kell elvégezzék a káptalan tanúsága jelenlétében,
ezért a bán kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Paris fiai: Fülöp mester v.
Pasa mester v. Ladiha fia: Vlk báni ember júl. 6-án (f. II. p. oct. Nat. Johannis Bapt.) Iwan
és István birtokrészeire kimenve kérje fel Istvánt, hogy az őt és Iwan-t közösen illető bir-
tokrészeken tartson egyenlő osztályt Iwan-nal, és ha erre hajlandó, akkor e birtokrészeket
ossza 2 egyenlő részre (ahogy már más osztályok Iwan, Mihály és Máté fiai között történ-
tek) az ország régtől fogva kipróbált szokása szerint, miként ez a bán mondott kötelez-
vénylevelében szerepel. Ha István nem akar osztályt tenni, akkor a báni ember idézze meg
őt júl. 20-ra (ad quind. eiusdem termini) Iwan ellenében a bán elé, majd a káptalan tegyen
ugyanakkorra jelentést. D. Zagrabie, 3. die Penth., a. d. 1355.

Á.: a 413. számú oklevélben.

410. 1355. jún. 5.

Az egri káptalan Kalanda-i Gergely fia: Lachk (Lwchunch-i Dénes fia István fia: Dénes
mester famulus-a és képviselője ezen ura nevében) kérésére és oklevél-bemutatása alapján
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelében átírja saját, 1347. márc. 4-
én kelt oklevelét (l. 346. szám) László prépost, Imre olvasó-, Sándor éneklő-, Konya őrka-
nonok, János Borsud-i, Domonkos Borsua-i, András Zemlyn-i, Miklós Zaboch-i, Miklós
patai, Benedek Pankata-i, Mihály Heues-i főesperes jelenlétében. D. in crastino Corporis
Christi, a. eiusdem 1355., amikor [I.] Lajos király (H), Miklós esztergomi érsek, a kalocsai
szék üresedésben, N. [Miklós] egri püspök. 

205



E.: D183. (97-8-8.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Alul chirographált.
Függőpecsét és fonata.

411. 1355. jún. 18. 

A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Omaria-i Lukács fia: Lukács a fiával: László -
val a maguk és kisebbik (minor) fia: Miklós nevében (magukra vállalva annak minden ké-
sőbbi esetleges terhét és bírságát az ügyben), másrészről Plebarthyda-i Iwanca fia: János,
és elmondták, hogy birtokaik határai ügyében hosszú per jött létre köztük, de végül fogott
nemes bírók elrendezésével Lukács Omaria nevű és János Plebarthyda nevű birtokát az
alábbi határokkal elkülönítették egymástól, több helyen (a régiek mellé is) új határjeleket
emelve v. ásva: mocsaras, nádas meder, ami a Berekyo folyóig elkülöníti a Plebarthyda-hoz
tartozó Posatiuisse földet és az Omaria-hoz tartozó Tompafoka földet; Berekyo folyó,
aminek Omaria felőli fele Lukács és fiai tulajdonába és jogába jutott, Plebarthyda birtok
felőli fele pedig Iuanca fia: Jánosnak; Hodus folyó partja (eddig a határ végig Omaria-t és
Plebarthyda-t különíti el). A Plebarthyda és Wosad birtokokat elkülönítő, részben újonnan
emelt v. ásott határjelek helyei: Hudus folyó partja; wlgariter dumb nevű domb teteje;
meder; wlgariter Zeek nevű hely. Lukács és László a maguk és Miklós nevében vállalták,
hogy a Plebarthyda és Wosad birtokok között emelt határjelek ügyében Ivanca fia: Jánost
és örököseit Bubek (dict.) Domonkos fiaival és azok örököseivel szemben szavatolják. A
káptalan erről a felek kérésére pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki. D. f. V. p. Viti
et Modesti, a. d. 1355.

E.: D184. (99-8-5.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések.

412. 1355. júl. 8. Buda

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
azon pert, amit színe előtt Drugeth Miklós comes országbíró oklevelének megfelelően
Pelbarthhida-i Iuanka fia: János (akinek nevében Márton fia: Márton jelent meg a váradi
káptalan ügyvédvalló levelével) júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) viselt Omarya-i Lukács
fia: László ellenében (akinek nevében Myke fia: Miklós jelent meg a váradi káptalan ügy-
védvalló levelével), a felek akaratából aug. 27-re (oct. regis Stephani) halasztja el. D. Bude,
8. die termini prenotati, a. d. 1355.

E.: D190. (92-0-0.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Iwanka, Pelbarthyda, Omaria
névalakokkal), valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Ladislaus filius Pauli de Kereey
vel Egidius filius Aba de eadem aut Ladislaus filius Nicolai de Borsy sive Mathyas filius Petri de
Pacha.

413. [1355.] júl. 14.

A zágrábi káptalan jelenti Miklósnak, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánjának, hogy
levelének megfelelően (l. 409. szám) Paris fia: Pasa báni emberrel kiküldték tanúságul István
mester éneklőkanonokot, akik jelenlétében Iwan fia: Iwan és Máté fia: István júl. 6-án (f.
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II. p. oct. Nat. Johannis Bapt.) az őket közösen illető birtokaikon határjelek emlésével osz-
tályt tették egymás között. Damerya birtok Brezouicha felőli fele a haszonvételeivel együtt
Iwan választása alapján Istvánnak jutott, a Ztopnyk felőli fele pedig Iwan-nak, ezen hatá-
rokkal: a falutól a Zaua felé Gyleth fiai földjeiig; a falu közepe; közút; szántóföldek az erdő
felé a Dameria folyó mellett; körtefa; ezen erdő, ahol egy malom Iwan-nak jutott, egy
másik pedig Istvánnak. Az erdők hasznait, a réteket és a legelőt közösen birtokolják. A
Laz nevű földeket (novalia) minden jobbágyuk a saját ura részén szabadon művelheti ma-
gának. A Zamlathia birtokot felosztó határok: Odra víz Vitéz (Miles) János fia: Mihály ha-
tárjelétől; ezen víz egy útig, ami Endreych telkéhez megy; ue. út egy közútig; ue. nagy út a
Srebnycha vízig, ahol van egy átkelő a Rathicha mezőhöz; ezen mező. A maradék földek
ott teljesen Iwan-nak jutottak, és ha István része kisebb lenne Iwan részénél, ő tartozik
azt Istvánnak a Srebnicha víz mellett kiegészíteni. Az erdőket és legelőt közösen birtokol-
ják. Buseuch falu egyik fele Iwan-nak jutott, a másik fele Istvánnak. A felek kötelezték ma-
gukat, hogy ha valamelyikük mindezt nem tartja meg örökre, a per kezdete előtt a másik
félnek a bíró része nélküli 50 márkát fizessen. A káptalan minderről júl. 13-ra [!] (ad f. II.
p. quind. Nat. Johannis Bapt.) jelentést tesz a bánnak. D. f. III. p. Margarete, a. d.
supradicto. [1355.]

Á.: a köv. számú oklevélben.

414. 1355. júl. 25. Zágráb

Miklós, egész Sclauonia és Horváto. (C) bánja tudatja, hogy korábbi oklevele szerint
júl. 6-án (f. II. p. oct. Nat. Johannis Bapt.) turopoljei (campus Zagrabiensis) Iwan fia: Iwan
és annak frater patruelis-e, Máté fia: István a birtokrészeiken osztályt kellett tartsanak a
bán embere és a zágrábi káptalan tanúsága jelenlétében, a káptalan jelentését pedig júl. 20-
ra (quind. predict. f. II.) neki visszavinni. A kitűzött napon Iwan és István bemutatták a
bánnak a káptalan jelentését (l. előző szám), és mivel eszerint a birtokosztály közöttük az
ország szokásának megfelelően megtörtént, a bán azt kérésükre (a jelentésben foglalt kö-
telezettségekkel együtt) nekik báni hatáskörével örökre megerősíti. Erről függőpecsétjével
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. Zagrabie, 6. die quind. predict., a. d. 1355.
supradicto.

E.: D191. Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, középkori kéztől: super Damerie.
Függőpecsétre utaló plicatura.

415. 1355. júl. 28.

A váradi káptalan jelenti Miklós nádornak (H), hogy a Plebarthyda-i Iwanca fia: János
érdekében és Nyueg-i Imre fia: László ellenében kiadott idézőlevelének megfelelően (ami-
ben kérte őket, hogy Rabe-i László fia: János nádori emberrel küldjék ki tanúságukat) ki-
küldték kórusuk klerikusát: Jánost, akik júl. 16-án (f. V. an. fe. Marie Magdalene) Nyueg
birtokon Lászlót megidézték a nádor elé aug. 1-jére (oct. Jacobi) János ellenében. D. f. III.
p. fe. supradict., a. d. 1355.
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E.: D189. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét
körvonala. 

416. 1355. aug. 20. Buda

Miklós nádor (H), a kunok bírája előtt Magyar (dict.) Dénes (az ura, Regen-i Tamás fia:
István mester nevében) tiltakozott, hogy Magyar (dict.) Pál mester és felesége: Margit a
Zabolch megyei Bach nevű birtokukat Konak (dict.) Istvánnak és Apagh-i Jánosnak el
akarják adni, holott Bach birtok megvásárlása (másokat megelőzve) szomszédság okán
Tamás fia: Istvánt illeti, ezért Pál mestert és feleségét Baach birtok eladásától és elidege-
nítésétől, Konak (dict.) Istvánt, Apad-i Jánost és másokat pedig annak megvásárlásától és
az abba való bemeneteltől tilalmazta. Erről Dénes kérésére a nádor Tamás fia: Istvánnak
oklevelet bocsát ki. D. Bude, in fe. regis Stephani, a. d. 1355.

E.: D186. (97-22-4.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

417. 1355. aug. 20. Buda

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
előtt Magyar (dict.) Dénes (az ura, Regen-i Tamás fia: István nevében) tiltakozott, hogy Ma-
gyar (dict.) Pál mester és felesége: Margit a Zaboch megyei Bach nevű birtokukat Konak
(dict.) Istvánnak és Apad-i Jánosnak el akarják adni, holott Bach birtok megvásárlása (másokat
megelőzve) szomszédság okán Tamás fia: Istvánt illeti, ezért Pál mestert és feleségét Bach
birtok eladásától és elidegenítésétől, Konak (dict.) Istvánt, Apad-i Jánost és másokat pedig
annak megvásárlásától és az abba való bemeneteltől tilalmazta. Erről Dénes kérésére az or-
szágbíró Tamás fia: Istvánnak oklevelet bocsát ki. D. Bude, in fe. regis Stephani, a. d. 1355.

E.: D185. (97-22-3.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

418. 1355. szept. 3. Buda

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
azon pert, amit korábbi oklevelének megfelelően színe előtt Pelbarthyda-i Iwanka fia: János
aug. 27-én (oct. regis Stephani) viselt hatalmaskodás ügyében Iwanka fiai: Leukus és Jakch
ellenében (akik nevében László fia: Márton jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló leve-
lével), a felek akaratából nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati,
a. d. 1355.

E.: D180. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Iuanka névalakkal).

419. 1355. szept. 3. Buda

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
tudatja, hogy Pelbrathyda-i Iwanka fia: János aug. 27-től (oct. regis Stephani) 17 napig állt
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színe előtt Omarya-i Lukács fia: László ellenében, aki az országbíró korábbi perhalasztó
oklevele ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró
Lászlót bírságban marasztalja el, ha magát nem tudja észszerűen kimenteni. D. Bude, 18.
die termini prenotati, a. d. 1355.

E.: D51. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Pelbarthyda névalakkal), valamint
zárópecsét töredékei. Kortárs kéztől: comitatus Byhoryensis.

420. 1355. okt. 31. Visegrád

[I.] Lajos király (H) a Byhor megyei comes-nek v. vicecomes-nek és a szolgabíróknak:
elmondta neki Prebardhyda-i Iwanka fia: János, hogy azon perben, amit Lukács fia: Lukács
ellenében a címzettek előtt visel, őket elfogult bíróknak tartja. Mivel elfogult bírók előtt
nem lehet pereskedni, az uralkodó utasítja a címzetteket, hogy ha János az ítéletükkel nem
elégedett, akkor a pert a király, a főpapok és a bárók megfontolására a királyi kúriába küld-
jék át, a feleknek az ottani megjelenésre időpontot kitűzve, Lajos pedig a vétkes felet az
ítélettel együtt visszaküldi hozzájuk. D. in Wyssegrad, in vig. OO. SS., a. d. 1355.

Á.: a köv. számú oklevélben.

421. 1355. nov. 10. Micske

A Byhor-i comes és a négy szolgabíró jelentik [I.] Lajos királynak, hogy a pecsétjükkel
odahívott emberük, Hodus-i Jakou fia: János (aki a pecsétet visszavitte nekik) nov. 10-én
(f. III. an. Martini) elmondta nekik, hogy Prebardhyda-n megidézte eléjük Iwanka fia: Já-
nost Omaria-i Lukács fia: Lukács ellenében, hogy famulus-át, Tamás fia: Pétert (akit Jakou
fia: János látott is nála) állítsa színük elé. Lukács megjelent előttük, Iwanka fia: János ne-
vében pedig ifjú famulus-a: Márton bemutatta nekik a király parancslevelét (l. előző szám).
Ők ennek megfelelően Iwanka fia: Jánost és Lukács fia: Lukácsot az uralkodó elé a királyi
kúriába küldik át ítéletre [1356.] jan. 20-ra (quind. Epiph. d.). D. in Mixe, f. III. memorata,
a. d. 1355.

E.: D192. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 4 zárópecsét nyoma.

422. 1355. nov. 11.

Az egri káptalan előtt Endes-i Magyar (dict.) Dénes comes (Regen-i Tamás fia: István
mester famulus-a, ezen ura nevében) tiltakozott, hogy Magyar (dict.) Pál mester és felesége:
Margit a Zabouch megyei Bach nevű birtokukat Konak (dict.) Istvánnak és Apagh-i Já-
nosnak el akarják adni, holott Bach birtok megvásárlása (másokat megelőzve) szomszédság
okán Tamás fia: Istvánt illeti, ezért Pál mestert és feleségét Bach birtok eladásától és elide-
genítésétől, Konak (dict.) Istvánt, Apad-i Jánost és másokat pedig annak megvásárlásától
és elfoglalásától tilalmazta. D. in die Martini, a. d. 1355.

E.: D187. (97-22-2.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékei.
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423. 1355.

Az egri káptalan előtt Lonya-i Jakab fia: Miklós nyugtatja István egykori Zeurin-i bán
fia: Dénes mestert az anyja, Losontz-i Dénes leánya: Klára leánynegyede ügyében.

E.-je elpusztult vagy lappang. R. szerint a Losonczy cs. leveleinek 1755-ben, Török András által
készített lajstromában szerepelt, Lad. 94.

R.: Iványi 11/2. 143.

424. 1356. máj. 6. Eger

Domonkos erdélyi prépost, egri kanonok, N. [Miklós] egri püspök lelkiekben általános
vikáriusa tudatja, hogy ő (sőt inkább a püspök) azon pert, amit perhalasztó oklevelének
megfelelően színe előtt Erdutheluk-i Vörös (Rufus) Mátyás fia: Polhus (dict.) István fel-
peres máj. 1-jén (oct. Georgii) viselt Dénes fia: Tamás mester és fiai: István és Tamás, va-
lamint Regen-i és Luchonch-i ue. Dénes fia István fia: Dénes alperesek ellen – akik nevében
Endes-i Magiar (dict.) Dénes comes, Kalanda-i Gergely fia: Lachk és Anthalius fia: Beke
jelentek meg [I.] Lajos király, Zeechy-i Miklós comes országbíró és a Clusmonostora-i kon-
vent ügyvédvalló leveleivel –, az uralkodó írásos parancsára a királyi kúriába kellett volna
átküldenie ítélkezésre. De mivel ez nem csupán a Szt. János apostol-egyház, hanem más
Magyaro.-i (regnum Hungarie) katedrális egyházak jogának is nagy sérelmére lenne, mivel
a leánynegyed követelése ügyében nem a királyi kúriában a világi bírók, hanem emberem-
lékezet óta, az írott jog rendje szerint a mondott egyházak főpapjai és azok lelkiekben ál-
talános vikáriusai bíráskodtak, és mindig is ők kell ítélkezzenek, ezért Domonkos ezen
pert a felperes és az alperesek képviselői akaratából júl. 1-jére (oct. Nat. Johannis Bapt.)
bírság nélkül elhalasztja színe elé, ha a felek időközben nem tudnak megegyezni. Meghagyja
még bírói hatáskörével, hogy a felek a pert onnan sem királyi v. királynéi oklevéllel, sem
más ürüggyel nem halaszthatják tovább. D. Agrie, 6. die termini prenotati, a. d. 1356.

E.: D194. (28-13-3.) Papír. Hátlapján azonos (Erduteluk névalakkal) és újkori kéztől tárgymeg-
jelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma.

K.: Bánffy I. 207–209. 
R.: Iványi 11/2. 144; Anjou-oklt. XL. 267. szám; Erdélyi Okm. III. 834. szám. 

425. 1357. jan. 11. Visegrád

Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit színe előtt a váradi káptalan idéző- és
birtokbejáró levelének megfelelően Plebarhyda-i Iuanka fia: János mester ([akinek nevében]
Bock (dict.) ….. jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) jan. 2-án (2. die diei
Strennarum) viselt …… Harang birtok ügyében Iuan fiai: Demeter és László ellenében –
akik nevében ügyvivők (assumptores termini) jelentek meg és vállaltak időpontot –, per-
elsőbbség (prioritas termini) miatt máj. 8-ra (quind. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad,
10. die termini prenotati, a. d. 1357.
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E.: D188. Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Iuan fiai Kallo-iak),
valamint zárópecsét töredéke. Kortárs kéztől: pro Johanne actore Mathyas Nicolai cum Varadiensis,
de Kallo comitatus de Zabolch non venerunt.

426. 1357. máj. 3. Szentimre

Domonkos erdélyi alvajda előtt Péter fia: Balázs (Regun-i Dénes fia Tamás mester fia:
István mester famulus-a, ezen ura nevében a CulusMonustra-i konvent ügyvédvalló leve-
lével) tiltakozott, hogy ezen Tamás mester (István apja) és ScenthMyhalteluke falubeli
János fia: János ezen Scenthmihalteluke birtokból a leánynegyedet ki akarják adni és fizetni
István jogának sérelmére, ezért István mester az apját: Tamást és Jánost a leánynegyed
mondott birtokból való kiadásától, másokat annak elfoglalásától és elfogadásától tilalmazta,
és most Balázs képviselői jogkörrel tilalmazza ezen ura nevében. Erről Balázs kérésére az
alvajda oklevelet bocsát ki Istvánnak. D. in. S. Emerico, in die fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1357.

E.: D197. (R. szerint régi jelzete: 98-7-7.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymeg-
jelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma.

R.: Iványi 11/2. 145. 

427. 1357. máj. 4.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok
bírájának, hogy levelének megfelelően – küldjék ki tanúságukat, akivel Janusfalua-i Lőrinc
fia: Arnold v. Sygre-i Péter fia: László v. Olsouicha-i Mihály fia: János v. Olsouicha-i Jakab
fia: János v. Swap-i Jordan fia: Jakab v. Swap-i János v. Farkasfalua-i László fia: Jakab v.
Trochan-i Thyuodar nádori ember máj. 1-jén (oct. Georgii) menjen a szomszédok össze-
hívásával Adrianuagasa birtokra és annak 80 teleknyi (laneus) földjére, és egyrészről Mykch
néhai bán fia: Lorand mester, másrészről Rykolph fia: László mester (v. képviselőik) jelen-
létében végezze el a jog rendje szerint Adrianuagasa birtok iktatását, határai elkülönítését,
valamint a 80 teleknyi föld kimérését és iktatását (amikkel Lorand mester a saját és fia:
Miklós kötelezettség-vállalásának, valamint Miklós néhai nádor privilegiális egyezségleve-
lének megfelelően tartozik), majd a káptalan a nádornak jún. 4-re (ad oct. Penth.) tegyen
jelentést – kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Pál mestert, akivel Péter fia: László nádori
ember máj. 1-jén a szomszédok, valamint Olsouicha-i Mihály fia: János (László mester
képviselője) jelenlétében Adrianuagasa birtokra és annak 80 teleknyi földjére ment, és a
birtok iktatására, határai elkülönítésére, valamint a 80 teleknyi föld kimérésére, iktatására
és határjelei emelésére várakozott a birtokon, de Lorand mester nem jelent meg sem sze-
mélyesen, sem képviselője révén. Előállt azonban Kys (dict.) Domonkos, Lorand mester
famulus-a annak fia: Miklós nevében, akinek apját: ezen Lorand mestert Adrianuaga birtok
és a 80 teleknyi föld László mesternek történő átörökítésétől, Lászlót annak elfogadásától,
a nádori embert pedig e birtok és a 80 teleknyi föld iktatásától, kimérésétől és határjelei
emelésétől tilalmazta. D. 4. die oct. Georgii, a. d. 1357.

E.: D196. (99-5-3.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét nyoma.
Későbbi középkori kéztől: Lvkow et Adrianvagasa.
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428. 1357. jún. 6. Micske

István mester vicecomes és a Byhor megyei szolgabírók azon pert, amit színük előtt
korábbi oklevelüknek megfelelően Omaria-i Lukács mester jún. 6-án (f. III. an. Corporis
Christi) Pelbarthyda-i Iwanka fia: János mester ellenében hatalombaj ügyében (in facto
alterquationis [!] duelli potentialis convicti) viselt, a felek akaratából jelen oklevél kiadásának
15. napjára halasztják el, úgy, hogy a pert onnan semmilyen okkal és ürüggyel nem lehet
tovább halasztani. D. in villa Mixse, in die et termino prenotatis, a. d. 1357.

E.: D205. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Pelbarhida névalakkal; ad feriam
tertiam proximam post festum beatissimi regis Ladizlai prorogatoria), valamint zárópecsét töredékes
nyoma.

Megj.: A kitűzött dátum az oklevélszövegben (jún. 20.) és a tárgymegjelölésben (júl. 4.) nem
azonos, utóbbi lehet a pontos, l. 431. szám.

429. 1357. jún. 7.

A nyitrai káptalan Chermen-i Elleus fia: Miklós kérésére megkeresi és függőpecsétes
oklevelében átírja a levéltárában (camera) őrzésre elhelyezett privilegiális oklevelét (l. 259.
szám). D. f. IV. an. Corporis Christi, a. eiusdem 1357.

E.: D105. (25-1-9.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét fonata.
R.: Iványi 11/2. 146.

430. 1357. júl. 4.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) meg-
fontolva Dénes fia: Tamás mester, annak fiai: Tamás és István mesterek, ezen Dénes fia
néhai István mester fiai: Dénes és István mesterek, valamint Losonch-i ezen Dénes fia
néhai Desew mester fiai: László, Dénes, Mihály és Miklós mesterek a király és Szent Ko-
ronája iránti állhatatos hűségét, valamint Dénes ezen fiai: Tamás, István és Desew mesterek
hű szolgálatait, amiket először apjának: [I.] Károly királynak (H), majd miután Lajos le-
származás jogán királyi koronával és méltósággal lett ékesítve, neki teljesítettek (mind ők,
mind mondott fiaik), ezek viszonzásaként (hogy mások mindebből példát merítve oda-
adóbban szolgáljanak az uralkodónak), továbbá a kérésükre minden ötvened-jövedelmet,
amik az erdélyi birtokaikból és oláhjaiktól a királynak járnak az állatok és más javak után,
Tamásnak, a fiainak, István fiainak és Desew fiainak (valamint örököseiknek) királyi ke-
gyességből és speciális kegyből elengedi, utasítva minden ötvenedszedőt, hogy Tamást, a
fiait, István fiait és Desew fiait, valamint oláh birtokaikat és oláh jobbágyaikat az ötvened
ügyében ne zaklassák, hanem őket annak kifizetése kapcsán tekintsék szabadnak és fel-
mentettnek. Erről nekik függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát
ki. Kelt Miklós kalocsai érsek, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1357., IV. Non. Jul.,
uralkodása 16. évében, amikor Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi comes, Vglin
spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi püspök, Domonkos erdélyi electus confirmatus,
Miklós pécsi, István zágrábi, János veszprémi, Kálmán győri, Tamás csanádi, Mihály váci,
Péter boszniai, Tamás testvér szerémi, István testvér nyitrai, Balázs knini püspök, magnifici
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barones Konth Miklós nádor, a kunok bírája, András erdélyi vajda, Zonuk-i comes, Chyko
királyi tárnokmester, Zeech-i Miklós comes országbíró, Miklós Machow-i bán, Leustach
egész Sclauonia bánja, Simig-i, tolnai és fejéri comes, Leukus királyi asztalnok- és pohár-
nokmester, Dénes királyi lovászmester, Tamás királyi ajtónállómester, Móric fia: Simon
pozsonyi comes. Arenga.

E.: D198. (98-2-6.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és kék
fonata.

K.: Bánffy I. 212–214.
R.: Erdélyi Okm. III. 937. szám.

431. 1357. júl. 4. Micske

István mester vicecomes és a Byhor megyei szolgabírók tudatják, hogy korábbi
oklevelelüknek megfelelően színük előtt Omaria-i Lukács mester júl. 4-én (f. III. p. Ladizlai)
Pelbarthyda-i Iwanka fia: János mester ellen pereskedni akart, mire János azt mondta, hogy
Lukáccsal fogott nemes bírók elrendezésével a pereikben megegyezett és ezt a fentiek által
kitűzendő időpontban bizonyítani tudja. Lukács viszont azt felelte, hogy semmilyen egyez -
séget nem kötött, ellenben János az ország szokásának megfelelően mutassa be azon ok-
leveleket, amikkel állítása szerint vele megegyezett. Mivel János azt mondta, jelenleg ezeket
nem tudja bemutatni, ezért a vicecomes és a szolgabírók ezt jelen oklevél kiadásának 15.
napjára [júl. 18.] halasztják, azzal, hogy majd akkor eldöntik a jog rendje szerint, János az
oklevelek mostani be nem mutatása miatt milyen bírságot kapjon. D. in villa Mixse, f. III.
p. Ladizlai, a. d. 1357.

E.: D204. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Iwancha és Pelbarthida névalakok;
super exhibendis instrumentis ad feriam tertiam proximam ante festum beate Marie Magdalene
prorogatoria), valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma.

432. 1357. júl. 13. Visegrád

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
a váradi káptalannak: elmondták neki Plebarthyda-i Iwanka fia: János nevében, hogy azon
perben, amit János ellenében Omaria-i Lukács fia: Lukács viselt a Byhor megyei
[vice]comes és szolgabírók előtt az elmúlt napokban, János és Lukács esküt téve fogott és
nemes bírók  (Mendzenth-i Albert fiai: Mihály és Miklós, Henchyda-i ~ Henchaza-i
Bochow ~ Bochou fia: István, Henchyda-i ~ Henchaza-i László fia: János, Poche-i Dénes
fia: János, Poche-i Péter fia: Márton [!] ~ Mátyás) kezébe helyezték magukat, akik elrende-
zésével, a [vice]comes és a szolgabírók engedélyével megegyeztek, ám Lukács ezután nem
számolt be a békekötésről a vicecomes-nek és szolgabíróknak, hanem színük előtt újra
pert indított. Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel
Zantho-i Miklós fia: Mátyás v. Adam-i Pál fia: László v. Zantou-i Péter fia: János királyi
ember tudja meg erről az igazságot, főleg a mondott fogott bíróktól, majd a káptalan te-
gyen jelentést a királynak. D. in Wyssegrad, in fe. Margarete, a. d. 1357.

Á.: a köv. számú oklevélben.

213



433. [1357.] júl. 18.

A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy Zeech-i Miklós comes országbíró,
Turuch megye honorbirtokosa levelének megfelelően (l. előző szám) Péter fia: János királyi
emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Tamást, akik Byhor megyében megtudták –
főleg Mendzenth-i Albert fiaitól: Mihály és Miklós mesterektől, Bochou fia: Istvántól,
Henchaza-i László fia: Jánostól, Dénes fia: Jánostól és Poche-i Péter fia: Mátyástól, akik a
feleket eskü biztosítékával (iuratoria cautione) kibékítették –, hogy minden úgy történt,
ahogy Iwanka fia: János mester az országbírónak elpanaszolta, és ahogy azt annak oklevele
tartalmazza. D. f. III. p. Div. ap., a. prenotato. [1357.]

E.: D2059. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro Johanne filio Iwanka de
Plebarthyda contra Lucasium filium Lucasii), valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala.

434. 1357. aug. 16. Buda

[I.] Lajos király (H) a nádornak, báróknak, comes-eknek, várnagyoknak, nemeseknek,
officialis-aiknak, és más, bármiféle helyzetű, állapotú és előmenetelű embereknek, akiknek
mind a földeken, mind a vizeken Erdélytől egészen Lochunch birtokig vámjaik vannak,
valamint vámszedőiknek: mivel Lochunch-i Dénes fia Tamás fia: Tamás mester, a királyi
aula lovagja ezen birtokára udvarának (curia) ellátására többféle élelmet (állatok és egyéb
szükségesek) visznek, ezért utasítja a címzetteket, hogy Tamás azon élelmeiből, amiket
vámszedő helyeiken át Erdélyből Lochunch-ra szállítanak, semmiféle vámot ne szedjenek,
azokra vámot ne vessenek. D. Bude, 2. die Ass. B. virg., a. d. 1357.

E.: D199. (28-14-2.) Papír. Hátlapján királyi nagypecsét körvonalában és az oklevél szélén: relatio
Petri de Machedonia.

K.: Bánffy I. 214–215. 
R.: Iványi 11/2. 147; Erdélyi Okm. III. 944. szám.

435. 1357. szept. 8.

A váradi káptalan 1357. szept. 8-án (in fe. Nat. virg. glor., a. d. 1357.) kiadott záloglevele
szerint színük előtt Pelbarthhyda-i Iwancha fia: János megvallotta, hogy a Byhor megyei,
Berekyow folyó melletti Kozmahaza nevű birtokát minden terméssel, haszonnal és bevé-
tellel az oklevél kiadásának napjától egy évig (usque anni revolutionem) Telegd-i Lőrinc
fia: Tamás mesternek és annak nevében a pap testvérének (germanus sacerdotis): Péternek
100 aranyforint készpénzért elzálogosította, vállalva, hogy a zálog ideje alatt Tamás mestert
annak békés birtokában megőrzi. Ha a birtokot az év végén (in fine ipsius anni) ki tudja
váltani a káptalan előtt (és nem máshol) ezen összegért, Tamás azt vissza kell adja neki, ha
pedig János a birtokot nem tudja akkor kiváltani, az összeg kétszerese sújtsa. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49-5-2.)

436. 1357. szept. 10. 

A váradi káptalan előtt Iwankahaza-i Iwanca fia: Jakch mester a maga és fivére (frater):
Leukus nevében tiltakozott, hogy Plebarthyda-i Iwanca fia: János, akivel ők egy birtokosz-
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tályban vannak, az ő megkérdezésük és egyetértésük nélkül a Byhor megyei, Berekyo folyó
melletti Cozmahaza nevű birtokát (ami az ő birtokaikkal közvetlenül szomszédos, és ami-
nek meg- v. zálogba vétele mind a fenti okból, mind e szomszédság miatt őket másoknál
inkább megilleti), Telegd-i Lőrinc fia: Tamás mesternek elzálogosította, az ő joguk sérel-
mére, mivel ha János Cozmahaza birtok elzálogosítását a tudtukra hozta volna és őket
megkérdezte volna, ők: Jakch és Leukus a birtok jogos árát Jánosnak átadták volna. Ők a
birtokot most készek zálogba venni, v. maguknak másként megszerezni annak jogos érté-
kén, nem engedve idegen személyt abba bemenni, ezért Jakch a maga és Leukus nevében
tilalmazta Jánost Cozmahaza birtok elzálogosításától, bármiféle elidegenítésétől és hogy
mástól a birtok zálogánál nagyobb összeget fogadjon el, Tamás mestert és bárki mást pedig
tilalmazta a birtok elfogadásától, elfoglalásától, valamint hogy nagyobb összeget adjon át
és hogy a birtokba bármilyen szín alatt bemenjen (se intromissione). D. domin. p. Nat.
virg. glor., a. d. 1357.

E.: D200. (72-1-21.) Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro magistris Leukus et Jakch
filiis Iwance), valamint mandorla alakú pecsét nyoma. Középkori kéztől: de Thelechd.

437. 1357. okt. 11.

A csázmai káptalannak 1357. okt. 11-én (a. d. 1357., f. IV. an. Galli) Máté (Mathius) fia:
Bertalan, Garygh-i nemes bemutatta [IV.] Béla király (H) 1256. nov. 10-én kiadott, ép és
gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. 28. szám), amit kérésére (az utak veszélyei és az
idő múlása miatt) függőpecsétjükkel ellátott privilegiális oklevelükben átírnak számára. 

E.: D11037. (61-1-7.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölés. Hiányos mandorla alakú
függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 148.

438. 1357. okt. 25. Visegrád

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
a váradi káptalannak: elmondták neki Plebarthyda-i Iwanka fia: János nevében, hogy szük-
ség van a Zaboch megyei Harangh nevű birtoka (ami Kallo-i Iwan fiai: László és Demeter
kezén van) visszavételére (recaptivatio), határjelei emelésére és számára történő iktatására.
Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mezeu-i Miklós
v. Pachay-i Péter fia: Mátyás v. Gyapul-i István fia: Miklós királyi ember Harangh birtokot
a szomszédok (főként Iwan ezen fiai) összehívásával járja be régi határai mentén, ahol
szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és így mások birtokaitól elkülönítve azt
iktassa Jánosnak, ha Iwan fiai v. mások nem mondanak ellent. Az esetleges ellentmondókat
idézze János ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak.
D. in Vissegrad, f. IV. an. Symonis et Jude, a. d. 1357.

E.: D57. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs
kéztől: solvit M.
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439. [1357.] okt. 31.

A váradi káptalan [1357.] okt. 31-én (in vig. OO. SS., a. d. in predicto [1357.]) kiadott
oklevele szerint színük előtt Pelbarthhyda-i Ivancha fia: János megvallotta, hogy a Byhor
megyei, Berekyow folyó melletti Kozmahaza nevű örökjogú birtokát minden haszonvétellel
szept. 8-tól (a fe. Nat. Marie virg. in dicto anno preterito) annak évfordulójáig (usque
revolutionem annualem eiusdem fe.) Telegd-i Lőrinc fia Tamás mester feleségének: An-
nának, Kaza-i Kokos (dict.) János leányának elzálogosította 150 aranyforintért – amit e
nemes asszony a hozományából adott át (de rebus suis scrinialibus secum asportatis
integraliter prestitis et concessis) –, kivonulva a zálogidőn belül e birtokból, bevezetve
Annát annak tulajdonába. Ha az év elteltével a birtokot a 150 forint készpénzért János
nem tudja, v. nem akarja kiváltani Annától, az összeg kétszerese sújtsa. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49-5-2.)

440. 1357. nov. 2. Visegrád

Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy (miként ezt a Scepsy-i
káptalannnak birtokosztály ügyében küldött levele tartalmazza) 1356. dec. 19-én (f. II. an.
Thome ap., in anno prox. elapso) színe előtt Tarkw-i Rykolf  fia László mester fia: Péter
ezen apja nevében elmondta, hogy az apja: László és Mykch bán fia: Lorand mester közötti
egykori egyezség szerint Lorand a Sarus megyei Adryanuagas nevű birtokát 80 teleknyi
(laneus) jó földdel Miklós néhai nádor, a kunok bírája ezen egyezségről szóló privilegiális
oklevelének megfelelően 1355. máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1355.) bárki ellentmondása
ellenére is Lászlónak iktania kellett volna, ám akkor Lorand ennek teljesítését elutasította.
Emiatt Lorand vállalásának és ezen nádori egyezséglevélnek megfelelően László mester
az iktatást el akarta végeztetni Loranddal, és ezáltal Adryanuagasa birtok és a 80 teleknyi
föld tulajdonába be akart menni, ezért Konth Miklós nádor írásban kérte a Scepsy-i káp-
talant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember hívja Lorandot Adryanvagasa
birtok iktatására a mondott egyezségnek megfelelően, s ha Lorand ezt nem teljesítené,
idézze a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. A káptalan válasza szerint, amit László
mester 1357. ápr. 13-án (f. V. p. Passce d. anno in presenti) bemutatott a nádornak, Lorand
mester Adryanuagasa nevű birtokát a 80 teleknyi földdel, a fia: Miklós beleegyezésével és
a mondott egyezségnek megfelelően Mihály fia: János nádori ember és János, a Scepsy-i
káptalan karpapja iktatták Lászlónak, a határjelek emelését és a 80 teleknyi föld kimérését
azonban a nagy hó és hideg miatt (propter nivium magnitudinem aerisque
distemperantiam) nem tudták elvégezni, ezért azt a felek közös megegyezéssel máj. 1-jére
(ad oct. Georgii tunc prox. affuturas) halasztották a káptalan előtt, amikor is Lorand és
fia: Miklós majd további halasztás nélkül a mérést és a határjelek emelését elvégzik, s ha
ezt nem tennék, a mondott privilegiális egyezséglevélben levő büntetésbe essenek; László
érvénytelenítette a Scepsy-i és egri káptalan 3 tudományvevő oklevelét (amik tartalmazzák,
hogy Lorand elmulasztotta a fiát: Miklóst, a fivéreit: István és Ákos mestereket, valamint
azok fiait előállítani), ezeket Lorandnak átadva eredetijükben; Péter fia: Balázs, ezen Lorand
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fia: Miklós képviselője a káptalan elé járulva képviselői hatáskörrel a Lorand által elvégzett
iktatást Miklós nevében jóváhagyta és őt is kötelezte az apja: Lorand által magára vállalt
büntetésére mindezek megőrzése kapcsán; bár Lorand vállalta, hogy mondott fivéreit és
azok fiait (v. képviselőiket) mindezek megvallására az egri káptalan elé állítja és a hatalom-
bajban elbukásban (succubitus duelli facti potentialis) való büntetést elvállaltatja velük is,
de mivel Lorand azt mondta, hogy fivérei és azok fiai nem kötelezik magukat e büntetésre,
és emiatt ő nem tudja hiánytalanul teljesíteni vállalásait, ezért László mester Lorand fivéreit
és fiaikat ezen kötelezettség alól felmentette, oly módon, hogy Lorand és fia: Miklós 1358.
máj. 1-jén (oct. Georgii, a. d. 1358.) Mykch bán fiait: István és Ákos mestereket (Lorand
fivéreit), valamint ezen István fiait: Istvánt és Ákost (v. képviselőiket) az egri v. a Scepsy-i
káptalan elé állítják, velük Adryanuagasa birtokot a 80 teleknyi földdel és sziklás, nem szánt-
ható földdel Lászlónak átörökíttetik, a 2 vár és 2 falu közötti határokat megerősíttetik,
mondott okleveleiket érvényteleníttetik, és Lorand vállalásaira (kivéve a hatalombajban el-
bukást) köteleztetik őket, mind a maguk, mind kiskorú (etas tenera) fiaik részéről (magukra
vállaltatva minden büntetést, kivéve a hatalombajban elbukást, ha kiskorú fiaik a felek meg-
egyezésével szembeszállnának), s ha Lorand és Miklós mindezt nem teljesítenék, akkor a
mondott büntetésbe essenek László ellenében, aki kötelezte magát, hogy 1358. máj. 1-ig
ő v. leszármazottai Lorandot és fiát: Miklóst mindezek okán nem vonják perbe. Mivel tehát
a Scepsy-i káptalan jelentése szerint Adryanuagasa birtok iktatása a privilegiális egyezség-
levélnek megfelelően megtörtént, viszont a nagy hó és a hideg miatt a 80 teleknyi föld ki-
mérése és határjelei emelése nem, a felek pedig közös akarattal mindezt 1357. máj. 1-jére
halasztották, mindehhez pedig szükséges volt kiküldeni a nádori embert a Scepsy-i káptalan
tanúságával, ezért Konth Miklós nádor írásban kérte a káptalant, hogy emberével együtt
tanúságuk végezze el mindezt máj. 1-jén, majd a káptalan tegyen jelentést neki jún. 4-re
(ad oct. Penth.). Aznap, amikor a nádor az országlakosok pereiben ítélkezett, Lőrinc fia:
Pál és Mihály fia: János a Scepsi-i káptalan nyílt ügyvédvalló levelével az uruk: László mes-
ter nevében bemutatták a káptalan jelentését, miszerint Sygre-i Péter fia: László nádori
ember Pál mesterrel, a káptalan kanonokával és tanúságával máj. 1-jén Adryanuagasa bir-
tokra és a 80 teleknyi földre ment a szomszédokkal és Rykolf  fia: László mester képvise-
lőjével, de Lorand a vállalása ellenére nem jelent meg, nem is küldött senkit a 80 telek
kimérésére, elkülönítésére és iktatására, sőt Kis (Parvus) Domonkos, Lorand famulus-a a
birtokon Lorand fia: Miklós nevében annak apját Adryanuagasa birtok és a 80 teleknyi
föld Lászlónak történő átörökítésétől, Lászlót ezek elfogadásától, a nádori embert pedig
az iktatástól és határjelek emelésétől tilalmazta, visszavonva ezzel Miklós vállalását a fenti
egyezség megőrzésére. A nádor az eddigieket röviden összefoglalva az ország nemesei ta-
nácsával úgy döntött, hogy Lorand mestert a saját vállalásának nem teljesítése, fiát: Miklóst
pedig a beleegyezése visszavonása miatt birtokba bevezetéssel együtt meg kell idézni
(evocare), ezért írásban kérte a szepesi káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a ná-
dori ember Rykolf  fia: Lászlót v. képviselőjét Lorand és fia: Miklós Lethunye, avagy Lukua
nevű Sarus megyei birtokának valamelyikébe 15 napi, csak szükséges élelemmel való, rom-
bolás nélküli ott tartózkodásra vezesse be, Lorandot és Miklóst idézze meg László ellen a
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nádor elé az idézés 15. napjára, a káptalan pedig tegyen jelentést. Szept. 4-én (quind. crastini
diei regis Stephani) Janusfolua-i Lőrinc fia: Pál és Throchan-i Theodor az uruk: László ne-
vében a szepesi káptalan ügyvédvalló levelével a nádor előtt Gál litteratus, Elus (dict.) János
és Balázs nyeregkészítő (selliparius) jelenlétében (akik Lorand és a fia: Miklós nevében je-
lentek meg az országbíró és a Jazow-i konvent ügyvédvalló leveleivel) bemutatták először
a nádor szepesi káptalannak írt előbbi levelét, majd a káptalan jelentését, miszerint a nádor
kérésére Sygre-i Péter fia: László nádori emberrel kiküldték tanúságul kanonoktársukat:
Pál mestert, akik aug. 21-én (in crastino regis Stephani) Janusfolua-i Lőrinc fia: Pált, László
képviselőjét Lorand és Miklós Luthunye nevű Sarus megyei birtokába bevezették 15 napi,
csak szükséges élelemmel való, rombolás nélküli ott tartózkodásra (ami után Lorand a
maga és fia nevében azt mondta, hogy ők készek a jognak engedelmeskedni, de nem tűrik
el, hogy László képviselője és mások e birtokukon tartózkodjanak az ő szégyenükre), majd
Lorandot és Miklóst szept. 4-re (ad quind. eiusdem crastini diei regis Stephani) a nádor
elé idézték László ellenében. Ezen oklevél megtekintése és a felek képviselőinek való rész-
letes elmagyarázása után László képviselői azt mondták, hogy Lorand és Miklós
Adryanuagasa birtok és a 80 teleknyi föld kimérését és határjelei emelését hatalombajban való
elbukás kötelezettsége alatt vállalták a szepesi káptalan (a nádornak bemutatott) egyez ség -
levelével, de máj. 1-jén mindezt nem teljesítették. Erre Lorand és Miklós képviselői azt fe-
lelték, hogy Lorand és Miklós a mérés és a határjelek emelése elvégzését máj. 1-jén azért
tagadták meg, mert Adryanuagasa birtokhoz a 80 teleknyi föld kimérése, határjelei emelése,
valamint Lorand fivérei és azok fiai előállítása 1358. máj. 1-jére (ad futuras oct. Georgii,
sub a. d. 1358. venturas) lett halasztva László mester beleegyezésével, emiatt a mérésre és
a határjelek emelésére akkor nem voltak kötelezve, és ezt a szepesi káptalan felek közötti
nyílt egyezséglevelével bizonyították. A nádor ezután a szepesi káptalan (a felek képviselői
által egymás ellenében bemutatott, ellentétes tartalmú) okleveleinek és az elmondottaknak
a megtárgyalását a király írásos parancsára – mivel László mester a király feladataiban a lit-
ván fejedelmekhez (duces Lythuanorum) volt küldve – nov. 8-ra (ad oct. OO. SS.) halasz-
totta, magánál tartva ezen káptalani okleveleket. Azonban már ezen időpont előtt megjelent
előtte László és Lorand személyesen, ill. Mihály fia: György (Lorand fia: Miklós nevében
a Jazou-i konvent ügyvédvalló levelével), és megvallották, hogy a nádor engedélyével, szá-
mos báró és nemes tanácsával és közvetítésével úgy egyeztek meg örökre, hogy Lorand és
Miklós a 80 teleknyi jó földért (amit vállalásuk ellenére nem iktattak László nak, ezért a
mondott büntetésbe esnének) az Adryanuagasa birtokkal szomszédos Lukua nevű birto-
kukat a Lászlónak már iktatott Adryanuagasa birtokkal együtt minden haszonvétellel Lász-
lónak és leszármazottainak adták örökre a Miklós néhai nádor mondott privilegiális
oklevelében és a szepesi káptalan nyílt oklevelében (amiket a nádornak László eredetiben
bemutatott és Lorandnak visszaadott) foglalt büntetések és kötelezettségek alatt. Az
Adryanuagasa és Lukua birtokokat Lorand és Miklós birtokaitól elválasztó határok a felek
elmondása szerint: hely, ahol a Wlchenyepataka folyó a Tapol folyóba ömlik (a
Wlchenyepataka az a folyó, amelyikhez, ti. a Tarkw-i folyóhoz egy nagy úton Lukua bir-
tokra menve a Tapul mellett kis távolságon át haladva korábban eljut); ezen
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Wlchenyepataka egészen a caput-jáig; nagy hegy csúcsa és teljes hossza a KyusTarcha és
Tapul folyók között; Tapul folyó. Az ezen nagy hegy csúcsától Lorand mester és fia birtokai
és a Kyustarcha folyó felőli rész marad teljesen Lorandnak és Miklósnak, a hegy csúcsától
László birtokai és a Tapul folyó felőli rész pedig Lászlónak és Adryanuagasa és Lukua nevű
birtokainak. Viszonzásul László a 80 teleknyi föld Adryanuagasa birtokhoz történő átadását,
kimérését és elkülönítését a mondott büntetéssel együtt Lorandnak és Miklósnak elengedte.
A felek a per során egymás ellenében kiadott okleveleiket érvénytelenítették, kivéve Miklós
nádor mondott privilegiális egyezséglevelét és a szepesi káptalan nyílt oklevelét (aminek ere-
jével Lorand fia: Miklós a birtokiktatáshoz beleegyezését adta és apja vállalására magát kö-
telezte), amiket a nádor a felek közötti utolsó egyezségéről szóló privilegiális oklevelével (a
Miklós néhai nádor mondott oklevelében levő privilegiális és nyílt oklevelekkel együtt) ér-
vényesnek hagytak. Erről a felek kérésére a nádor függőpecsétjével megerősített privilegiális
oklevelet bocsát ki. D. in Vysegrad, 2. die OO. SS., a. d. 1357.

E.: D201. (99-5-5.) Hártya. Hátlapján középkori (metalis Lukva et Aderianuagasa) és újkori ke-
zektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata.

Á.: a 450. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Torkov, Adrianwagasa ~ Adrianuagasa, Sygra,
Janusfalua, Trochan, Eles, Jazo, Topul, Wlcheneypataka ~ Wlchenepataka.

441. 1357. nov. 4. Bátorkő

Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Kelemen pap, Vydyph-i
nemes a maga, valamint Bud fia: Márton és Jakab fia: János, az ő frater patruelis-ei nevében,
hogy febr. 21-től (a die Carnisprivium) kezdve a Vydyph nevű birtokuk nagyobbik részét
a Karakou-i és Bersen-i falunagyok, civis-ek és hospesek, ti. a király jobbágyai hatalmas-
kodva elfoglalták és használják, az erdőt és a gyümölcsfákat kivágták, és emiatt a birtok
teljesen tönkrement. Ezért a nádor kéri a vasvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat,
akivel Vossyan-i Dénes fia: Márton v. Lorand fia: Péter v. Seuhtur-i Pál fia: Sebestyén nádori
ember tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Baturkw, 4. die
OO. SS., a. d. 1357.

Á.: a 443. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 149.

442. 1357. nov. 11. Visegrád

Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Scepus-i káptalannak: mivel az egyrészről
Torkew-i Rykolph fia: László mester, másrészről Mykch néhai bán fia: Lorand mester és
annak fia: Miklós közötti, a nádor előtt annak privilegiális oklevelével létrejött megegyezés
során Lorand és fia a Lukua nevű birtokukat (az általuk korábban Lászlónak iktatott
Adrianuagasa nevű birtokkal együtt) örökre Lászlónak adták, és ezen Sarus megyei birto-
kok Lorand és fia birtokaitól történő elkülönítéséhez és iktatásához szükséges kiküldeni a
nádori és káptalani embert, ezért kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mihály
fia: László v. Olsouicha-i Pál fia: Miklós v. Janusfalua-i Lőrinc fia: Arnold v. Chaplyan-i János
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fia: Mihály nádori ember Adrianuagasa és Lukua birtokokat a szomszédok, valamint
Lorand és fia (v. képviselőik) jelenlétében (ahol szükséges, új határjeleket emelve) az alábbi
határok szerint járja be: hely, ahol a Wlchenypataka folyó a Tapul folyóba ömlik (a
Wlchenypataka az a folyó, amelyikhez, ti. a Torkew-i folyóhoz egy nagy úton Lukua bir-
tokra menve a Tapul mellett kis távolságon át haladva korábban eljut); ezen Wlchenypataka
egészen a caput-jáig; nagy hegy csúcsa és teljes hossza a Kystarcha és Tapul folyók között;
Tapul folyó. Az ezen nagy csúcsától Lorand és fia birtokai és a Kystarcha folyó felőli rész
marad teljesen Lorandnak és Miklósnak, a hegy csúcsától László birtokai és a Tapul folyó
felőli rész pedig Lászlónak és Adrianuagasa és Lukua nevű birtokainak. Majd Adrianuagasa
és Lukua birtokokat így elkülönítve a nádori ember iktassa Lászlónak, Lorand és Miklós
tilalmazása ellenére is, ha mások nem mondanak ellent. Az esetleges egyéb ellentmondókat
idézze László ellen a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, in. fe.
Martini, a. d. 1357.

Á.: a 444. számú oklevélben.

443. [1357.] nov. 20.

A vasvári káptalan jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy levelé-
nek megfelelően (l. 441. szám) kiküldték tanúságul Domonkos mester éneklőkanonokot,
akivel Dénes fia: Márton nádori ember nov. 17-én (f. VI. an. oct. Martini) nemesektől,
nem nemesektől, klerikusoktól, világiaktól, és más, bármiféle helyzetű és állapotú Vasvár
és Vesprim megyei emberektől, főleg Vydyph birtok szomszédaitól megtudta nyíltan és ti-
tokban mindazt, amit a nádor levele tartalmaz. D. 4. die inquisitionis prenotate, a. d. ut
supra. [1357.]

E.: D10013. (53-2-9.) Hártya. Hátlapján azonos (Clemente presbitero contra hospites de
Karakou) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma.

R.: Iványi 11/2. 150.

444. [1357.] dec. 8.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja jelenti Ko[nth] Miklós [nádornak (H)], a
kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. 442. szám) kiküldték tanúságul karpapjukat:
Kunchlin-t, akivel Mihály fia: László nádori ember dec. 4-én (f. II. prox. preterita)
Adrianuagasa és Lukua birtokokat a szomszédok, valamint Lorand mester és annak fia:
Miklós képviselője és famulus-a: Petew jelenlétében az alábbi határok mentén bejárta, új
határjeleket emelve, és így mások birtokaitól elkülönítve iktatta ezeket Lászlónak, mivel a
nádor privilegiális oklevelével őt illetik, nem lévén ellentmondó. Hj.: hely, ahol a
Wlchenypataka folyó a Tapul folyóba ömlik (a Wlchenypataka az a folyó, amelyikhez, ti. a
Torkew-i folyóhoz egy úton Lukua birtokra menve a Tapul mellett kis távolságon át ha-
ladva korábban eljut); ezen Wlchenypaka [!] egészen a caput-jáig; nagy hegy csúcsa és teljes
hossza a Kystarcha és Tapul folyók között; Tapul folyó, ami e birtokokat Paharus (dict.)
Péter mester birtokaitól elkülöníti. Az ezen nagy hegy csúcsától Lorand mester és fia bir-
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tokai és a Kystarcha folyó felőli rész maradt teljesen Lorandnak és Miklósnak, a hegy csú-
csától László birtokai és a Tapul folyó felőli rész pedig Lászlónak és Adrianuagasa és Lukua
nevű birtokainak. D. f. VI. in fe. sc. Conc. virg. glor., a. d. prenotato. [1357.] 

E.: D202. (99-5-4.) Helyenként foltos. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

445. 1357. dec. 7. Szentistvánfalva

Rouaz (dict.) István mester Byhor-i vicecomes és a négy szolgabíró tudatják, hogy ami-
kor dec. 5-én (in vig. Nicolai) a Waradinum melletti Szentistvánfalván (villa S. Stephani) a
megye nemeseinek közgyűlést (generalis congregatio) tartottak Cybak fia: Mihály mester
királyi ember és a váradi káptalan tanúsága jelenlétében, Iwankafolua-i Jachk mester el-
mondta, hogy 9 évvel azelőtt, a Mihály ünnepe előtti csütörtökön (f. V. an. Mychaelis cuius
nunc 9. preterisset revolutio annualis) a ..…. nevű birtokán a ménesét [Per]barthyda-i
Iwanka fia: János mester nyíllövésekkel megölte, a ménesbeli lovakból nyolcat és az ő cső-
dörét hatalmaskodva elvitte. Jachk az ügyben az esküdt ülnököknek vetette alá magát, mire
János mester azt felelte, hogy ő a birtokügyeket kivéve minden perében megegyezett Jachk
mesterrel az egri káptalan okleveleivel. Fentiek a velük ülésező esküdt ülnökökkel meg-
hagyták, hogy János mester [1358.] jan. 9-én (f. III. p. Epiph. d.) mutassa be színük előtt
ezen okleveleit eredetijükben, amiket megtekintve ők döntést hoznak a felek között, ha
azok időközben nem tudnak megegyezni. D. 3. die dicte nostre congregationis, in loco
antedicto, a. d. 1357.

E.: D203. Helyenként foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (eszerint Jachk apja
Iwanka), valamint zárópecsét körvonala.

446. 1357. dec. 30.

A váradi káptalan 1357. dec. 30-án (sab. p. Nat. d., a. eiusdem 1357.) kiadott oklevele
szerint színük előtt Pelbarthhyda-i Iwanka fia: János megvallotta, hogy bár ő a Byhor me-
gyei, Berekyou folyó melletti Kozmahaza nevű birtokát minden haszonvétellel a káptalan
más oklevelével Telegd-i Lőrinc fia Tamás mester feleségének: Anna nemes asszonynak,
Kokas (dict.) János leányának 150 aranyforintért elzálogosította, de mivel most azt nem
tudja kiváltani tőle újabb szüksége miatt, az asszonytól pedig további 60 forintot is kapott
készpénzben, ezért e birtokot Annától ezen 210 forintért kell kiváltsa [1358.] szept. 8-án
(in fe. Nat. virg. glor. tunc venturis)  a káptalan előtt, és ha ezt akkor nem tenné és bármely
módon tovább halasztaná,  a 210 forint kétszerese sújtsa. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49-5-2.)

447. 1358. febr. 1. Visegrád

Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kinyilvánítja, hogy mivel az egyrészről Tarkw-i
Rykolf  fia: László mester, másrészről Mykch néhai bán fia: Lorand mester és annak fia:
Miklós közötti, a nádor előtt annak privilegiális oklevelével létrejött megegyezés so rán
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Lorand és fia a Lukua nevű birtokukat (az általuk korábban Lászlónak iktatott
Adryanuagasa nevű birtokkal együtt) örökre Lászlónak adták, és ezen Sarus megyei birto-
kok bejárásához és Lorand és fia birtokaitól történő elkülönítéséhez és iktatásához szük-
séges volt kiküldeni a nádori és a Scepsy-i káptalani embert, ezért a nádor kérte a káptalant,
hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember a Sarus megyei Adryanuagasa és Lukwa
birtokokat a szomszédok, valamint Lorand és fia (v. képviselőik) jelenlétében (ahol szük-
séges, új határjeleket emelve) az alábbi határok szerint járja be: hely, ahol a Wlchenypataka
folyó a Tapul folyóba ömlik (a Wlchenyepataka az a folyó, amelyikhez, ti. a Torkw-i folyó-
hoz egy nagy úton Lvkwa birtokra menve a Tapul mellett kis távolságon át haladva ko-
rábban eljut); ezen Wlchenypataka egészen a caput-jáig; nagy hegy csúcsa és teljes hossza
a Kyustarcha és Tapol folyók között; Topul folyó, ami e birtokokat Paharus (dict.) Péter
mester birtokaitól elkülöníti. Az ezen nagy hegy csúcsától Lorand és fia birtokai és a
Kystarcha folyó felőli rész marad teljesen Lorandnak és Miklósnak, a hegy csúcsától László
birtokai és a Tapul folyó felőli rész pedig Lászlónak és Adryanuagasa és Lukva nevű bir-
tokainak. Majd Adryanuagasa és Lukwa birtokokat így elkülönítve iktassa Lászlónak,
Lorand és Miklós tiltakozása ellenére is, ha mások nem mondanak ellent, az esetleges egyéb
ellentmondókat idézze László ellen a nádor elé, majd a káptalan tegyen jelentést. A Scepsi-
i káptalan ezután írásban jelentette, hogy bírói felkérésének megfelelően Mihály fia: László
nádori emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Kunchlyn-t, akik dec. 4-én (f. II. an.
Conc. virg. glor.) Adryanuagasa és Lukwa birtokokat a szomszédok, valamint Lorand mes-
ter és fia: Miklós képviselője és famulus-a: Pethev jelenlétében a fentebb leírt határok men-
tén és elkülönülés szerint bejárták, új föld-határjeleket emelve, és mások birtokaitól
elkülönítve iktatták Lászlónak, nem lévén ellentmondó. Mivel tehát a káptalan jelentése
szerint e birtokok iktatásával Lorand és Miklós teljesítette a mondott egyezséget, ezért a
nádor Adryanuagasa és Lukua birtokokat a mondott határok alatt Tarkw-i Rykolf  fia:
László mesternek és örököseinek ítéli, nem érintve más jogát. Erről függőpecsétjével meg-
erősített privilegiális oklevelet bocsát ki Lászlónak. D. in Vysegrad, in vig. Purif. virg. glor.,
a. d. 1358.

E.: D206. (99-5-8.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló
plicatura.

448. 1358. márc. 19. Vasvár

Lorand fia: István mester – Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája, Vasvár és Suprun
megyék honorbirtokosa Vasvár megyei comes-e [!] – és a szolgabírók tudatják, hogy a
király írásos parancsából a Vasvár megyei nemesek közösségének márc. 19-én (f. II. p.
Judica) Vasváron tartott közgyűlésükön (congregatio generalis) Jekul, Kurmend város
villicus-a néhány esküdt polgártársával együtt bemutatta nekik [I.] Lajos király (H) nyílt
parancslevelét – miszerint mivel a király látta az apja: [I.] Károly király (H) privilegiális ok-
levelében, hogy a Kurmend-i polgárok v. hospesek privilegializált szabadságuk (libertas)
szerint Vasvár és Zala megyében a javaik után nem kell vámot fizessenek, de a királynak
azt jelentették e polgárok, hogy Vasvár és Zala megyében ezen szabadságukkal mit sem

222



törődve tőlük vámot (tributum seu thelonium) szednek, ezért a király megparancsolta Vas-
vár megye hatóságának, hogy a Kurmend-i polgároktól és hospesektől a javaik után sem-
miféle vámot ne szedjenek, hanem őket, miként szabadságuk megköveteli, békésen és
vámszedés nélkül engedjék átkelni és haladni –, aminek ők engedelmeskedvén a Kurmend-i
polgárok ezen szabadságát érvényesnek elfogadva a megye (provincia) közgyűlésükön je-
lenlevő nemeseivel meghagyják, hogy aki mostantól a Kurmend-i polgároktól a javaik után
e kiváltság ellenére vámot szed Vasvár és Zala megyében, róla mint királyi parancs áthá-
gójáról az uralkodó hozzon kellő büntetést, akaratának megfelelően. D. die et loco
prenotatis, a. d. 1358.

E.: D210. (83-6-6.) Hátlapján középkori (Kermend névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés,
valamint pecsét körvonala.

449. 135[8.] márc. 27. Szentistvánfalva

Rauaz (dict.) István mester Bihor-i vicecomes és a szolgabírók előtt Iwankahaza-i
Iwanka fia: [lehúzva: Jakch] Leukus mester tiltakozott, hogy amikor Odon-i népei és job-
bágyai a szokott ajándékaikkal (munus) együtt őhozzá tartottak Iwankahaza nevű birtokára,
a Zekulhid nevű királynéi faluhoz érve Jakab fia: [lehúzva: Jakab] István ottani officialis e
jobbágyok 1 ökrét vám címén elvette és 3 napig magánál tartotta, végül e jobbágyokra
vámot vetve engedte őket távozni. D. in villa [lehúzva: Mikche] S. Stephani prothomartiris
de promontorio Varadiensi, f. III. p. Ramispalmarum, a. d. 135[8.].

E.: D209. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Zekelhid névalakkal), újkori kéztől
1358. évi dátum. Bal alsó része hiányos.

Megj.: Az 1358-as keltezésnek megfelel Ravasz István tisztségviselésének ideje, l. Engel,
Archontológia I. 113.

450. 1358. ápr. 29.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanjának Sygra-i Péter fia: László, Torkov-i Rykolf
fia: László mester famulus-a bemutatta Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája gyanútól
mentes oklevelét (l. 440. szám), amit kérésére (László azt a szükséges helyekre nem meri
elvinni az utazókkal gyakran történő aggodalmas események miatt) a káptalan a pecsétjével
ellátott oklevelében átír Lászlónak. D. domin. an. Philipi et Jacobi, a. d. 1358.

E.: D207. (99-5-7.) Hártya. Hátlapján középkori (littera metalis super Lukwa) és újkori kezektől
tárgymegjelölések, valamint pecsét körvonala.

451. 1358. máj. 1.

Rouaz (dict.) István mester Bihor-i vicecomes és a szolgabírók tudatják, hogy amikor
máj. 1-jén (f. III. videlicet oct. Georgii) bíróságukon (sedes nostra iudiciaria) a pereskedők
ügyeit kezdték tárgyalni, Palbardhida-i Iwanka fia: János mester elmondta, hogy amiként
megtudta, az ő ellenében Omarya-i Lukács fia: Lukács mester fentiek elé állt, ezért tudni
akarja, hogy ő maga mikor és mely poroszlóval lett megidézve. Fentiek megerősítették,

223



hogy pecsétjükkel a mondott idézésre Both-i Tamást küldték ki emberükként és porosz-
lójukként, akinek beszámolója szerint ő Jánost ápr. 3-án (f. III. p. Pasce d.) Lukács ellené-
ben megidézte. János viszont azt mondta, hogy Tamás, akit ő nem hathatós (efficax)
poroszlónak nevezett, a mondott napon őt nem idézte meg, és ezt bizonyítani akarja Tamás
ellen. Erről János kérésére fentiek oklevelet bocsátanak ki. D. in predict. oct. Georgii, a. d.
1358.

E.: D58. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Perbardhida névalakkal), valamint 5
zárópecsét körvonala.

452. 1358. máj. 6.

Az egri káptalan tudatja, hogy a Scepus-i Szt. Márton-egyház kötelezvénylevele szerint
Wyfolu-i néhai Mykch bán fia: Lorand mester és annak fia: Miklós máj. 1-jén (oct. Georgii)
tartoztak ue. Mykch bán fiait: István és Ákos mestereket, valamint ezen István fiait: Istvánt
és Ákost (v. a nevükben képviselőiket) Lorand mester vállalásának megfelelően az egri v.
a Scepus-i káptalan elé állítani és a most Rykolph fia: László mesternél levő Adrianuagasa
és Lukwa ~ Lukua birtokok ügyét velük is megerősíttetni a Scepus-i káptalan mondott
oklevelében szereplő büntetések, feltételek és kötelezettségek alatt. A kitűzött napon
Lorand mester és fia: Miklós nem jelentek meg a káptalan előtt, a nevezett személyeket
sem állították elő, holott Márk fia: György és Sygre-i Péter fia: László (Rykolph fia: László
famulus-ai és képviselői a Scepus-i káptalan ügyvédvalló levelével) várták őket ezen uruk
nevében. D. 6. die termini prenotati, a. d. 1358.

E.: D208. (99-5-7.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét töredékes
nyoma. Középkori kéztől: Lvkwa Adrianvagasa.

453. 1358. jún. 13.

Az erdélyi káptalan 1358. jún. 13-án (3. die Barnabe, a. d. 1358.) kiadott privilegiális ok-
levelében átírta (Péter erdélyi alvajda Zenthmihaltelke-i János fia: János érdekében szóló
kérésére) a sekrestyéjében v. levéltárában (conservatorium) levő registrum-ában megtalált
saját, 1322. ápr. 8-án kiadott privilegiális oklevelét (l. 179. szám).

Tá.: az 507. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 269. (Tá.-ban.)
R.: Erdélyi Okm. III. 1020. szám; Anjou-oklt. XLII. 653. szám.

454. 1358. szept. 21. Várad

Erzsébet királyné (H) a Vasvár és Zala megyei comes-eknek és vicecomes-eiknek: látta
néhai férje, [I.] Károly király (H) privilegiális és több egyéb oklevelében, amiket Kurmend-i
polgárai mutattak be neki, hogy szabadságuk (libertas) szerint e polgárok Vasvár és Zala
megyében a javaik után nem kell vámot fizessenek, de most, miként elmondták, a címzettek
ezen oklevelekkel mit sem törődve a szabadságuk ellenében vámot szednek tőlük. Mivel
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mind a királyné, mind a fia: a király e Kurmend-i polgárokat és hospeseket a szabadsága-
ikban meg akarják őrizni, Erzsébet utasítja a címzetteket, hogy a Kurmend-i polgároktól
v. hospesektől a javaik után semmiféle vámot ne szedjenek v. szedessenek, hanem őket,
miként szabadságuk megköveteli, békésen és vámszedés nélkül engedjék átkelni és haladni.
Ugyanezt elrendeli ezen megyék várnagyainak v. alvárnagyainak is. D. Waradino, in fe.
Mathei, a. d. 1358.

E.: D211. (83-6-7.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kis gyűrűspecsét nyoma
mellett: commissio regine.

K.: AO VII. 375–376.
R.: Anjou-oklt. XLII. 1056. szám.

455. 1358. nov. 3. Visegrád

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch megye honorbirtokosa
a váradi káptalannak: elmondták neki Pelpartheda-i Iwanka fia: János nevében, hogy szük-
ség van a Zabolch megyei Harangh nevű birtoka (ami most Iwan fia: László és Demeter
fia: János kezén van) bejárására, visszavételére (recaptivatio) és számára történő iktatására.
Ezért az országbíró kéri a káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Pache-i Péter fia:
Máté [! ∋: Mátyás] v. Adam-i Pál fia: László v. Mezeu-i Lőrinc fia: Miklós királyi ember
menjen Harangh birtokra a szomszédok összehívásával, vegye vissza és járja be régi határai
mentén, ahol szükséges, a régiek mellé új határjeleket emelve, és így mások birtokaitól el-
különítve iktassa Iuanka fia: Jánosnak, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat
idézze János ellen a királyi jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést az uralkodónak. D.
in Vissegrad, sab. p. OO. SS., a. d. 1358. 

E.: D212. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Pelbarthheda névalakkal), valamint
zárópecsét körvonala. 

456. 1358. nov. 11.

Konth Miklós nádor a Heweswyuar megyei nemesek közösségének 1358. nov. 5-én (f.
II. p. OO. SS., a. d. 1358.) Velpret falu mellett tartott közgyűlésének (congregatio generalis)
7. napján kiadott oklevele szerint Zygan-i Domonkos fia: László elmondta, hogy ő István
néhai bán fiával: Dénes mesterrel osztályos rokonságban (in una divisonali generationis
linea) van, ezért birtokaikon meg akar vele osztozni; ám László hiába várt rá a törvényes
napokon át, Dénes mester a közgyűlésen nem jelent meg, nem is küldött senkit maga he-
lyett, ezért a nádor bírsággal (mole birsagiali) sújtotta. 

Tá.: az 505. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 253. (Tá.-ban)

457. 1358–1367. között

Tharnuk-i János fia: Lőrinc mester Theled-i [!] Lőrinc fia: Tamás mester lovagnak: úgy
egyeztek meg korábban, hogy Tamás 75 budai márkát fizet neki, azután pedig Lőrinc ugyan -
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annyit dénárokban Tamásnak. Ha a megegyezés nem jön létre, akkor az abban érintett 3
birtokot Lőrinc eladja a kalocsai érseknek. 

E.: D459. (28-13-27.) Hátlapján azonos kéztől címzés, újkori kéztől tárgymegjelölés.
Megj.: Az oklevél év nélküli, keletkezését – mivel Lőrinc fia: Tamás 1320–1373 között szerepel

a forrásokban (l. Engel, Genealógia Csanád nem 1. Főág. 2. tábla: Telegdi), az ő telegdi volta miatt
pedig az említett kalocsai érsek Telegdi Tamás lehet, aki 1358–1367 között töltötte be e tisztséget
(l. Engel, Archontológia I. 65.) – ezen időszakra tehetjük. A forrás egyes szám első személyben író-
dott.

458. 1359. márc. 30. Visegrád

Ugrin fia: Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy Zeech-i Miklós
comes, egykori országbíró nyílt egyezséglevele szerint színe előtt Dénes fia Tamás fiai:
Tamás és István mesterek, Deseu fia: László és Lochonch-i István néhai bán fia: Dénes
márc. 27-én (in die medii Quadr.) kétszeres büntetés terhe alatt 60 budai márkát kellett fi-
zessenek részben dénárokban, részben természetben (in estimatione denarios valenti) – a
10. és 9. rész nélkül (absque decima et nona partibus) – Mátyás fiainak: Istvánnak, Jánosnak
és Bekének, Lachk fia: Lachk-nak és Márk fia: Imrének Nagy (Magnus) Ine comes leányai
leánynegyedéért és Ine comes néhai felesége (Mátyás ezen fiai nagyanyja) hitbéréért és
jegyajándékáért. A kitűzött napon – időközben Zeech-i Miklós comes a Dalmát-Horvát
Bánságba (banatus regnorum Dalmacie et Croacie) került a királyi kegyesség révén, az
uralkodó az országbírói honort pedig Ugrin fia: Miklósnak adta – Kalanda-i Lachk (István
fia: Dénes mester nevében), Feldruch fia: Miklós mester és Lőrinc fia: Bathou (Tamás fiai:
Tamás és István, valamint Deseu fia: László nevében) az egri káptalan ügyvédvalló levelével
az országbíró előtt a 60 budai márkát kifizették Mátyás fiainak: Istvánnak és Bekének,
Lachk fia: Lachk-nak és Márk fia: Imrének (akik a maguk nevében jelentek meg, Mátyás
fia: János nevében pedig ezen István az egri káptalan ügyvédvalló levelével), miként az or-
szágbírónak mint bírónak járó 10. és 9. részt is (decimam et nonam partes nobis utpote
iudici provenientes), ezért ő Tamás fiait, Dénest és Lászlót mind a 60 márka, mind a 10.
és 9. rész ügyében nyugtatja. D. in Vyssegrad, 4. die termini prenotati, a. d. 1359.

E.: D214. (96-16-2.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredé-
kes nyoma.

459. 1359. ápr. 10. Visegrád

Ugrin fia: Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit színe előtt a
király perhalasztó oklevelének megfelelően Ders-i János fia: Miklós mester ápr. 3-án (oct.
diei medii Quadr.) viselt Luchunch-i István néhai bán fia: Dénes mester ellen Ders birtok
iktatásának és határjelei emelésének tilalmazása miatt, a felek akaratából jún. 16-ra (ad oct.
Penth.) halasztja el, úgy, hogy Miklós mester Cherekuz-i Péter fia: Jánost és Zalouk-i
Lorand fia: Andrást, Dénes mester pedig szentimrei (S. Emericus) Lorand fia: Imrét és
Zeleus-i Tamás fia: Jánost, a szomszédaikat jún. 11-én (3. die Penth.) a Miklós mester Ders
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nevű birtoka és Dénes mester Abad nevű birtoka közötti vitás földrészre vezetik, és amit
ott e 4 fogott nemes bíró az egri káptalan tanúsága jelenlétében (akit a felek közösen ve-
zessenek oda és akinek kiküldésére az országbíró jelen oklevelével kéri a káptalant) dönt
majd, a felek el kell fogadják, s ha ezt valamelyikük nem teszi, a másik féllel szemben 3
márkában marasztalják el. A döntésről a felek a káptalan jelentését jún. 16-ra vigyék vissza
az országbírónak. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1359.

E.: D213. (28-13-4.) Papír. Hátlapján azonos (Luchwnch névalakkal) és újkori kéztől tárgymeg-
jelölés, valamint zárópecsét körvonala.

R.: Iványi 11/2. 151.

460. 1359. máj. 13. Eger

Demeter [fia:] András Zemlen-i főesperes, doctor decretorum, N. [Miklós] egri püspök
lelkiekben általános vikáriusa azon pert, ami korábbi oklevelének megfelelően egyrészről
Zykzov-i Imre fia Péter mester leánya: Anna, másrészről Luchunch-i és Regen-i Dénes
fia: Tamás mester, annak fiai: István és Tamás, Dénes fia István fia: Dénes mester, valamint
Lak-i Zeped fia Tamás özvegye: Katus nemes asszony között máj. 8-án (quind. Georgii)
zajlott színe előtt, Vörös (Rufus) János (Anna nemes leány képviselője), Kalanda-i János
fia: István és Berzel-i János litteratus (a Luchunch-i és Regen-i nemesek képviselői), vala-
mint Katus asszony akaratából aug. 27-re (oct. regis Stephani) halasztja el, ha a felek idő-
közben nem tudnak megegyezni. D. Agrie, 6. die termini prenotati, a. d. 1359.

E.: D215. (96-14-4.) Papír. Hátlapján azonos (Zikzov névalakkal) és újkori kéztől tárgymegje-
lölések, valamint zárópecsét nyoma. Kortárs kéztől: per modum pacis ad octavas festi
Circumcisionis domini sub statu priori eadem causa est prorogata.

K.: Bánffy I. 225–226. (A vikárius pecsétjének leírásával.)

461. 1359. jún. 29.

Az aradi káptalan előtt Egyed fia: Benedek megvallotta, hogy a Zarand megyei
Nemespyl birtokon levő része negyedét – ahol sógora (gener): Buda-i (dict.) Péter lakik –
minden tartozékkal vérrokoni szeretetből leánytestvérének (soror uterina): Katalinnak,
ezen Péter feleségének és Péternek adta életük végéig a nő leánynegyedéért, úgy, hogy
azok halála után e negyedrész Benedek és fiai kezeihez háramlik vissza. Erről a káptalan
hátlapon megpecsételt oklevelet bocsát ki. D. in fe. Petri et Pauli, a. d. 1359.

E.: D9002. (98-25-9.) Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvonala.

462. 1359. júl. 6.

A csázmai káptalantól kérte speciális nunciusa révén Erzsébet nemes asszony, Orbán
özvegye, Monozlow-i Chupor (dict.) István leánya, hogy mivel betegsége és öregsége miatt
személyesen nem tud a káptalan elé járulni, küldjék ki hozzá tanúságukat. Ennek megfe-
lelően elküldték hozzá kanonoktársukat: András mestert, akinek és számos fogott nemes
bírónak a jelenlétében és tanúsága alatt az asszony megvallotta, hogy azon joghatóságát v.
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tulajdonát, amit leánynegyed okán apja Monozlow-n, valamint egyéb szlavóniai (regnum
Sclauonie) és Magyaro.-i (regnum Hungarie) birtokain az ország régtől fogva kipróbált
szokása szerint leányjogon birtokol, fivére (frater carnalis): Monozlow-i István fiainak:
Györgynek, Jánosnak, Istvánnak, Tamásnak és Miklósnak, az unokaöccseinek (nepos) –
akik Erzsébet felé különböző szükségeiben eddig jótéteményekkel voltak, s reméli, kegye-
sek lesznek hozzá élete végéig – és örököseiknek adta a joga teljességével, (vér)rokoni sze-
retetből, ellentmondó nem lévén. Erről az asszony kérésére a káptalan függőpecsétes
oklevelet bocsát ki. D. et actum oct. Petri et Pauli, a. d. 1359.

E.: D11038. (61-2-7.) Hártya. Függőpecsét fonata.
R.: Iványi 11/2. 152.

463. 1359. szept. 20.

A Scepus-i Szt. Márton-egyház káptalanja Tornalia-i Miklós fia: János mester kérésére
és oklevél-bemutatása alapján privilegiális oklevelében átírja Lorand néhai nádor, a kunok
bírája 1299. júl. 8-i, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. 108. szám). D. f. IV. an.
Kathedre Petri, a. d. 1359.

E.: DL 71870. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 6-18-1.) A regeszta ez alapján készült. Hártya, vörös
sodraton függő ép kerek függőpecsét.

Megj.: Az átírt oklevél kiadása (HO VII. 279–280.) szerint az oklevél az Erdődy cs. levéltárában
volt.

464. 135… febr. 3.

A váradi [káptalan] előtt járult ….. mester ……. Iankahaza-i Ivanca fiai: ….kch, …..
fia Miklós fiai: János és András, ezen ……. fia István …….. az ő Byhar megyei, Er folyó
melletti Ragald nevű birtokát …. használják, elveszik annak terméseit és hasznait, az ő
joga sérelmére, ezért …….. e birtok elfoglalásától és hasznai elvételétől …….  D. in fe.
Blasii, a. d. 135…

E.: D216. Foltos papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (…. Johanne filio Ivance de
Plebarthyda …… Jakch filios Ivance, Johannem …… filios Nicolai, item Johannem et Petrum filios
…. super perceptione utilitatis Ragald … prohibitoria), valamint mandorla alakú zárópecsét kör-
vonala.

465. 1360. jan. 4.

A Symig-i Szt. Egyed-monostor konventje Heetus-i Gebech fia: Leustach mesternek a
saját és frater-ei nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott
nyílt oklevelében átírja a veszprémi káptalan 1288-ban kiadott privilegiális oklevelét (l. 90.
szám). D. sab. an. Epiph. d., a. eiusdem 1360.

E.: D10014. (53-1-4.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvo-
nala.

R.: Iványi 11/2. 154.
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466. 1360. jan. 26. Visegrád

Perczel (dict.) Péter comes, Wyssegrad város bírója, valamint Duer (dict.) Jensul, Miklós
mészáros, Lyppul (dict.) Fülöp, Ingulhard comes fia: Mihály, Perhard medicus és Payur
(dict.) Péter, a német városrész esküdt polgárai (iurati cives de civitate Theutonicali), to-
vábbá Peecz (dict.) Mihály, Lybeleyb (dict.) János, Meysner (dict.) Albert, bolognai
(Bolonia) János, Loal (dict.) János aranyműves és Kis (Parvus) Dénes, a magyar városrész
esküdt polgárai (iurati cives de Hungaricali civitate Wyssegradiensi) előtt megjelent egy-
részről Kis (Parvus) Jakab, egykori királynéi szekeres a feleségével: Katalinnal és fiaival:
Andrással és Mihállyal, másrészről Lusunch-i Dénes fia István bán fia: Dénes mester, és
Jakab megvallotta, hogy üres telkét (fundus curie) – amivel lentről Rycolph mester fiai háza
és telke (curia), fentről Peurkul (dict.) Kuncz pénzverő (monetarius) és Máté litteratus öz-
vegye háza és telke szomszédos, szemben pedig egy nagy utca (platea) mellett István
litteratus (Saracen famulus-a) háza és Zudar (dict.) Péter háza van –, a felesége és fiai be-
leegyezésével eladta Dénes mesternek 120 forintért, semmiféle jogot v. tulajdont magának
és utódainak abban meg nem tartva, vállalva, hogy ő és leszármazottai Dénest és utódait
a telek ügyében szavatolja a város régtől fogva kipróbált szokása szerint (iuxta modum et
usum). Erről pecséttel ellátott nyílt oklevelet bocsátanak ki. D. in Wyssegrad, domin. p.
Conv. Pauli, a. d. 1360.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 94-7-3; hátlapján pecsét nyoma.
K.: Bánffy I. 230–231.

467. 1360. jan. 28. Visegrád

[I.] Lajos királynak (H) elmondták Lochonch-i Tamás fia: István és Hene-i Domonkos
fia: László nevében, hogy Apati-i Egyed fia Iwan fia: László és Simon fia: Imre jobbágyai
Hene birtok szántóföldjeit hatalmaskodva felszántották és számos újonnan emelt határjelét
lerombolták mondott uraik parancsából, holott per van Tamás fia: István és ezen Apati-i
nemesek között. Ezért az uralkodó utasítja a Zabolch 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 Wyssegrad, 4. die Conv. Pauli, a. d. 1360.

Á.: a 470. számú oklevélben.

468. 1360. febr. 2. Szeben

[I.] Lajos király (H) Cybin-ben, 1360. febr. 2-án (in fe. Purif. B. virg., a. d. 1360.), na-
gyobbik pecsétje alatt kiadott nyílt oklevelében az örökös nélkül elhunyt Balázs fia János
fia: János Zenthmihaltelke nevű birtokát Tamás fia: István mesternek és fivérének: Ta-
másnak adta. 

Tá.: az 507. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 271. (Tá.-ban.)
R.: Erdélyi Okm. IV. 17. szám.
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469. [1360.] febr. 17. 

A Clusmunustra-i konvent [1360.] febr. 17-én (f. II. p. Esto michi, in eodem anno) ki-
adott nyílt oklevele szerint a királyi és konventi ember Zenthmihaltelke birtokot Tamás
fia: István mesternek és fivérének: Tamásnak ellentmondó nélkül iktatták.

Tá.: az 507. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 271. (Tá.-ban.)
R.: Erdélyi Okm. IV. 21. szám.

470. [1360.] márc. 14. Kálló

A Zabolch megyei vicecomes és a 4 szolgabíró jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy pa-
rancslevelének megfelelően (l. 467. szám) kiküldtek 3 szolgabírót (ex nobis): Maark-i Erne
fia: Mihályt, Zonuk-i Tamást és Gegen-i Mihály fia: Pált, akiknek a mondott birtokon
Tamás fia: István officialis-a és Domonkos fia: László megmutattak egy lerombolt határ-
jelet, de azt ők nem ismerték fel határjelnek, csak egy disznók által használt árkot láttak.
Onnan visszatérve 5 hold felszántott földet láttak, aminek fele Apati-hoz, a másik fele
Hene-hez tartozik. A mondott, több mint 50 holdnyi szántóföldet Iwan fia: László és
Apati-i Simon fia: Imre jobbágyai felszántották, holott per van nevezettek között függőben.
D. in Kallou, sab. an. Letare et anno supradicto. [1360.]

E.: D217. (97-22-5.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Tamás fia: István Luchunch-i, Domonkos
fia: László Hene-i) és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredékes nyoma.

471. 1360. márc. 17.

Az egri káptalan előtt 1360. márc. 17-én (f. III. p. Letare, a. d. 1360.) Luchunch-i István
néhai bán fia: Dénes mester a maga és fivére (uterinus frater): István mester nevében til-
takozott, hogy az erdélyi Zenmihaltelke nevű birtokukat Regen-i Dénes fia Tamás fia: Ist-
ván mester, az ő frater patruelis-ük az igazságot elhallgatva és hamis sugallattal [I.] Lajos
királytól mint örökös nélkül elhunyt ember birtokát kérte magának adományuk. Mivel e
birtok őket örökjogon közösen illeti, ezért a királyt az ezen birtokon levő részeik adomá-
nyozásától, Tamás fia: Istvánt pedig azok elfogadásától és elfoglalásától tilalmazták, és ti-
lalmazza most Dénes a maga és fivére nevében a káptalan előtt. D. die et anno supradictis.

E.: D218. (98-7-8.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 227–228.
R.: Erdélyi Okm. IV. 26. szám.

472. 1360. júl. 2.

Konth Miklós nádor a Byhor és Karazna megyei nemesek közösségének 1360. jún. 29-
én (f. II. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1360.) Zantho falu mellett tartott közgyűlése
(congregatio generalis) 4. napján kiadott oklevele szerint Telegd-i Lőrinc fia: Tamás mester
elmondta, hogy Pelbarthhyda-i Iwanka ~ Ivanka fia: János mester 210 forintért elzálogo-
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sította neki Kozmahaza nevű birtokát, és ezen összeget ő vissza akarja kapni Jánostól, aki
erre azt mondta a nádornak, hogy a Tamás mesternek elzálogosított Kozmahaza nevű bir-
tokát e 210 forintért a nádor által kijelölendő későbbi időpontban kész kiváltani Tamástól.
A nádor ezért a közgyűlésen vele levő vicecomes-ekkel, szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel
és e megyék nemeseivel meghagyta, hogy színe előtt a királyi kúriában János a Kozmahaza
nevű birtokát okt. 6-án (oct. Mychaelis) a 210 aranyforintért Tamástól váltsa ki. 

Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49-5-2.)
2. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. D352. (49-5-4.)Eltérő névalakjai: Krasna, Zanto,

Thelegd, Iuanka, Cosmahaza.

473. 1360. szept. 22. előtt. Visegrád

Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi okleve-
lének megfelelően színe előtt Lőrinc királyi szabó (akinek nevében Péter mester, Wissegrad
város notarius-a jelent meg királyi ügyvédvalló levéllel) viselt a gyermek Bab[yn]dal-i Miklós
fia: Péter ellen (akit nemes anyja az ölében vitt az országbíró elé, mondván, hogy 1,5 éves)
a Nyitra megyei Felseubabyndal nevű üres föld ügyében – mivel az országbíró más okle-
velével Lőrincnek a  Babyndal-i Tamás fia: Miklós elleni perében a királyi és az esztergomi
káptalani emberek által elvégzendő közös tudományvételt rendelt el szept. 22-re (quind.
Nat. virg.), amiről a káptalan jelentését a felek okt. 6-ra (oct. Michaelis) kell visszavigyék
neki – okt. 6-ra halasztja, mikor is megtekintve ezen jelentést a gyermek Péter peréről is
dönteni fog a jog szerint. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360.

E.: D219. (25-1-10.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töre-
dékei.

R.: Iványi 11/2. 155. (szept. 29-re datálva)
Megj.: A keltezés módja ellenére az oklevél nem adja meg, mikor álltak a felek az országbíró

elé, ezért csak annyi állapítható meg, hogy a forrás a közös tudományvétel kitűzött napja előtt kelt.

474. 1360. okt. 29. Visegrád

Konth Miklós nádor 1360. okt. 29-én (24. die oct. Mychaelis, a. d. 1360.) Vissegrad-on
kiadott bírságlevele szerint színe előtt Lőrinc fia: Tamás mester okt. 6-tól napokig (congruis
diebus ipsarum octavarum) várta Ivanka fia: Jánost, aki ki kellett volna váltsa tőle 200 fo-
rintért a Kozmahaza nevű birtokát, de János nem jelent meg, nem is küldött senkit, ezért
a nádor bírságban marasztalta el Tamás ellenében.

Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49-5-2.)
2. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. D352. (49-5-4.) Eltérő névalakja: Cosmahaza, ill. itt

210 forint szerepel.

475. 1360. dec. 15.

A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről Achk comes özvegyének: Kuatha asszony-
nak a fia: Endey és a leánya: Klára, másrészről Zomzed-i János fia Gergely fia: Miklós
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mester, és előbbiek megvallották, hogy a Dobouicha, Zablathy, Pozauya és Graberya nevű
birtokrészeket, amiket Achk comes adott és hagyott nekik, minden haszonvétellel (földek,
erdők, vizek, kaszálók) Miklós mesternek 73 márka jó dénárért örökre eladták, nem érintve
más jogát, vállalva, hogy átadják neki Achk comes minden oklevelét, amikkel e részeket
ők birtokolták, és ha efféle okleveleket csalárdul elrejtenének és azok később napvilágra
kerülnének, azok érvénytelenek legyenek. D. f. III. p. Lucie, a. d. 1360.

Á.: az 561. számú oklevélben. 

476. 1360. dec. 19.

[I.] Lajos királytól (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.)
kérték Péter fiai: Lathk és Miklós, Tibor fiai: Egyed és Demeter, András fia: György, Mátyás
fia: Jakab, Miklós fia: Kelemen, ue. Miklós fia Péter fia: Miklós és Egyed fia: Gergely,
Worosd királyi vár nemes jobbágyai, hogy őket Worosd vár jobbágyságából és annak min-
den kötöttségéből és szolgálatából (nexu et conditionaria servitute) királyi kegyességből
és speciális kegyből vegye ki és emelje az ország valódi és természetes nemesei és királyi
szerviensei közösségébe. Lajos megfontolva e nemes várjobbágyok hű szolgálatait, amiket
az ő és országa számos feladataiban tanúsítottak, nem kímélve javaikat és személyüket (az
egykor Jadra alatt a Stikach nevű vár előtt levő királyi seregben és számos királyi hadjárat-
ban sok frater-ük és rokonuk meghalt, vérük hullott, végtagjaik csonkultak), kérésükre
őket a Maryasolch, Szentgyörgy (S. Georgius), Kereztur, Wolynch és Gerdetynch nevű
birtokaikkal és földjeikkel együtt Varasd vár jobbágyságából és annak minden kötöttségéből
és szolgálatából felmentve az ország valódi és természetes nemesei és királyi szerviensei
közösségébe emeli királyi kegyességből és speciális kegyből, óhajtva és királyi hatáskörrel
meghagyva, hogy mostantól e nemesek és örököseik mondott földjeikkel együtt élvezzék
azon nemesi jogot és kiváltságot, amiket az ország valós és természetes nemesei és a királyi
zászló alatt hadakozó szerviensei. Erről függő kettőspecsétjével megerősített privilegiális
oklevelet bocsát ki. Kelt Miklós esztergomi érsek, a királyi aula kancellárja keze által, a. d.
1360., XIV. Kal. Jan., uralkodása 19. évében, amikor Miklós esztergomi, Tamás kalocsai,
Vgulin spalatói, Miklós zárai érsek, a raguzai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter vá-
radi, Domonkos erdélyi, Kálmán győri püspök, Domonkos csanádi electus confirmatus,
László veszprémi, István zágrábi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás
testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István fárói, Bálint makarskai,
Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a pécsi és korbáviai szék ürese-
désben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István comes ország-
bíró, János királyi tárnokmester, Leustac Sclauonia bánja, Zeech-i Miklós Dalmácia és
Horváto. (C) bánja, Miklós Machow-i bán, Zudar Péter királyi pohárnok-, Lizka-i Pál királyi
asztalnok-, Imre királyi lovászmester, Konya mester pozsonyi comes. Arenga.

Á.: az 522. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 156–157.
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477. 1361. jan. 13.

A zágrábi káptalan előtt egyrészről Zomzeed-i Gergely fia: Toth (dict.) Miklós mester
a maga és fiai: János és Lőrinc nevében, másrészről Arland fia: Miklós mester a maga és
fia: János nevében megvallották, hogy az őket közösen illető birtokjogaik felosztása ügyé-
ben fogott nemes bírók tanácsával az alábbi örök osztályt tették: a turopoljei (campus
prope Zagrabiam) Stonunch birtok, ahol Boldogságos Szűz-egyház van és amit Arland
fia: Miklós tartott eddig, kiegészítve 2 jobbággyal és egy malommal, az alábbi határokkal
elkülönítésre került Toth (dict.) Miklós szintén Stonunch nevű birtokától (ezen határokat
a felek kérésére kiküldött kanonoktársuk: Imre mester Bexyn-i főesperes registrum-ban
leírva bemutatta a káptalannak): régi közút, ami Zagrabia-ból megy Zomzeed-ra; berkes
állóvíz közepe; körtefa, ami a hegy aljánál levő út mellett van; ezen hegyen körtefa mint
határjel; Mindenszentek-kőegyház; Berch; Borch határjelei; és a keleti rész Toth (dict.)
Miklósé lett, a nyugati Arland fia: Miklósé. Ha a Stonunch folyó a mostani medrét áradás
miatt elhagyná, a felek e folyót a valós medrébe vezessék vissza. Ugyanott Dolch birtok,
a vele szomszédos, vásárolt Kis (minor) Dolch, továbbá a hegyeken túli Stolbycha-n
Doblynech birtok, Sekeryateleke, Dobrizdench, Modraspotok birtokok, valamint a vásárolt
Stolbycha birtok, ahol Szt. György-vértanú-egyház van, kiegészítve Dobouchech birtokkal
Toth (dict.) Miklós Merdothyna nevű birtokától ezen (Imre mester által a káptalannak szin-
tén registrum-ban elvitt) határokkal vannak elkülönítve: Berch-en tölgy; Poznanwta nevű
út, ami áthalad e Berch-en; fa- és föld-határjelek; Phynya folyó; Arland fia: Miklós
Dobrizdench nevű birtoka; és a kelet felőli rész Arland fia: Miklós határjeleiig neki jutott,
a Merdothyna birtok felőli rész pedig Toth (dict.) Miklósnak. Tybinch és Zancha birtokok,
Souspatak alsó része (azon határok alatt, amikkel eddig Arland fia: Miklós birtokolta),
Chernech, Horguycha és Polycha birtokok, továbbá a Szt. Máté apostol-egyháznál levő
vásárolt birtokok a hegyeken túl, az ottani vásárolt Boryzlouch birtok, valamint Vyntyrouch
és Trethlanouch minden haszonvétellel Arland fia: Miklósnak és fiának jutott örökjogú
birtoklásra (ezeket ő választotta, Toth Miklós beleegyezésével). Zomzeed vár a Zaua folyón
levő vámmal, Dolyan, Gradchech, Stonunch (a Boldogságos Szűz-egyház mellett), a vá-
sárolt Pozauya, Othok, Bezthow, Oresya, Iuanch, Zauarsya, Suarch és Rakethya nevű fal-
vakkal és földekkel, továbbá a Zlubycha-ban levő Merdechnow birtok, a vásárolt
Hrusouch, Kurmanch, Andreasouch, Stephanwlge és Dobouch birtokok, valamint minden
birtok v. falu a Corpona és Sothla folyók között, ahol a Szt. Kereszt-, Szt. György-, Szt.
Péter- és Szt. Vid-egyház van, továbbá Stolbycha (ahol Szentháromság-egyház van) birtok
minden faluval és földdel, és Souspatak felső része minden bevétellel és tartozékkal Toth
(dict.) Miklósnak és fiainak jutott örök birtoklásra (ezeket Toth Miklós választotta, Arland
fia: Miklós beleegyezésével). A felek megerősítették, hogy ezen birtokosztályt megőrzik, a
magukét békésen birtokolják, a másik fél részébe sosem mennek be (se intromitterent),
csak annak beleegyezésével. Ahol az így egymás között felosztott birtokaik szomszédosak,
a vizek, legelők és erdők közös használatra maradnak. A káptalan erről függőpecsétjével
ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1361. Arenga.
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Á.: 1. az 562. számú oklevélben.
2. Pálóci László országbíró, 1453. dec. 5. > V. László király, 1454. aug. 24. > Egri kápt., 1455.

jan. 22. D11089. (68-1-10.) Eltérő névalakjai: Zomzed, Thoth, Sthomnich, Stolbycza ~ Stholbycza,
Doblinech, Sekeryatheleke, Dobryzdench, Modraspothok, Dobowchech, Paznanwtha, Thybyncz,
Souspathak, Horguicha, Boryzlowch, Vyntyrowch, Zawa, Pozawya, Zauersya, Zlubycza,
Merdechow, Hrwsowcz, Kwrmanch, Andreasowch, Stephanwelge, Dobowch. 

478. 1361. máj. 1. Győr

Kálmán győri püspök Miklós testvér, a Torna-i Szt. Mária Magdolna-egyház pálos rendi
remetéinek perjele kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja és megerősíti Miklós néhai
püspök 1321. febr. 22-i oklevelét (l. 172. szám) az abban ezen egyháznak tett püspöki ado-
mányt érvényesnek elfogadva, továbbá beleegyezik az ottani remeték minél alkalmasabb
ellátásának érdekében, hogy a Torna folyón ezen egyháztól fentebb egy halászóhelyet ké-
szítsenek egyházuk hasznára. Erről gyűrűspecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. Jaurini,
oct. Georgii, a. d. 1361.

Á.: az 556. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 158.

479. 1361. máj. 5. Visegrád

[I.] Lajos királynak (H) tiltakozott Luchonch-i néhai István bán fia: Dénes mester, hogy
Domonkos fia: András és Woyky-i László fia: Antal (akivel Dénesnek pere van függőben)
csalárdul olyan tudományvételt eszközöltek ki ellene, hogy ő máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis)
a Wissegrad-i boltok (apoteka) között Andrást és Antalt meg akarta ölni, holott ő ebben
teljesen ártatlan. Az uralkodó Dénes kérésére kiküldte András litteratus királyi embert Be-
nedekkel, a királyi kápolnaispán emberével és János fia: Péterrel, a nádor emberével, akik
máj. 5-én (in vig. Asc. d.) Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterhez, Leonard fia Do-
monkos fia: Domonkoshoz és Bolonya-i (dict.) János apotekarius-hoz mentek, akik máj.
3-án a mondott helyszínen voltak, és akik kérdésükre azt felelték: ők nem látták, hogy
Dénes mester Andrást és Antalt a mondott napon ezen boltok között meg akarta ölni,
mivel sem kardokat, sem kihúzott tőröket (bicellos evaginatos seu extractos) nem láttak,
csak szóváltást hallottak a felek között. D. in Wissegrad, in predict. vig. Asc. d., a. eiusdem
1361.

E.: D220. (28-14-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint (K. szerint) vörös
viaszú kis zárópecsét töredéke.

K.: Bánffy I. 237–238.
R.: Iványi 11/2. 159.

480. 1361. máj. 5. Visegrád

Vilmos pécsi electus confirmatus, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja
előtt tiltakozott Luchonch-i néhai István bán fia: Dénes mester, hogy Domonkos fia: And-
rás és Wolkya-i László fia: Antal (akivel Dénesnek pere van függőben) csalárdul olyan tu-
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dományvételt eszközöltek ki ellene, hogy ő máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis) a boltok
(apoteka) között Andrást és Antalt meg akarta ölni, holott ő ebben teljesen ártatlan. A ká-
polnaispán Dénes kérésére András litteratus királyi emberrel és Sarnou-i János fia: Péterrel,
Konth Miklós nádor (H) nádor emberével kiküldte tanúságul Benedeket, akik máj. 5-én
(in vig. Asc. d.) Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterhez, Leonard fia Domonkos
fia: Domonkoshoz és Bolonya-i (dict.) János apotekarius-hoz mentek, akik máj. 3-án a
mondott helyszínen voltak, és akik kérdésükre azt felelték: ők nem látták, hogy Dénes
mester Andrást és Antalt a mondott napon ezen boltok között meg akarta ölni, mivel sem
kardokat, sem kihúzott tőröket (bicellos evaginatos seu extractos) nem láttak, csak szó-
váltást hallottak a felek között. D. in Vissegrad, in predict. vig. Asc. d., a. eiusdem 1361.

E.: D220. (28-14-3.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvo-
nala.

K.: Bánffy I. 238–239. 
R.: Iványi 11/2. 160.

481. 1361. máj. 5. Visegrád

Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának tiltakozott Lochonch-i néhai István bán
fia: Dénes mester, hogy Domonkos fia: András és Wolkya-i László fia: Antal (akivel Dé-
nesnek pere van függőben) csalárdul olyan tudományvételt eszközöltek ki ellene, hogy ő
máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis) a boltok (apoteca) között Andrást és Antalt meg akarta
ölni, holott ő ebben teljesen ártatlan. A nádor Dénes kérésére András litteratus királyi em-
berrel és Benedekkel, a kápolnaispán tanúságával kiküldte emberét, Sarnou-i János fia: Pé-
tert, akik máj. 5-én (in vig. Asc. d.) Miklós fia: Miklós királynéi ajtónállómesterhez, Leonard
fia Domonkos fia: Domonkoshoz és Bolonya-i (dict.) János apotecarius-hoz mentek, akik
máj. 3-án a mondott helyszínen voltak, és akik kérdésükre azt felelték: ők nem látták, hogy
Dénes mester Andrást és Antalt a mondott napon ezen boltok között meg akarta ölni,
mivel sem kardokat, sem kihúzott tőröket (bicellos evaginatos seu extractos) nem láttak,
csak szóváltást hallottak a felek között. A nádor a pecsétje távolléte miatt jelen oklevelet
prothonotarius-a: Jakab mester pecsétjével látja el. D. in Vissegrad, in predict. vig. Asc. d.,
a. eiusdem 1361.

E.: D220. (28-14-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Lochunch és Walkya név-
alakokkal), valamint zárópecsét töredéke.

482. 1361. dec. 9. 

[I.] Lajos király 1361. dec. 9-én (a. d. 1361., V. Id. Dec.), uralkodása 20. évében kiadott
privilegiális oklevele, ami átírta apja: [I.] Károly király (H) 1328. jún. 2-án kiadott privilegiális
oklevelét (l. 223. szám). 

Tá.: az 592. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 28. (Tá.-ban.) 
R.: Süttő 2007. 26. 
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483. 1362. aug. 3. Jenő

Kálmán győri püspök megfontolva a Jieneu-i Szt. Mária Magdolna-egyházban élő pálos
rendi remeték szegénységét és óhajtván nekik valamely segítséget adni ellátásukra, az ezen
egyház iránti speciális odaadása miatt, valamint a maga és elődei üdvéért az egyházának a
Thorna-i és Thapolcha-i tizedkésből (decimatio seu cultellus) évente járó összes bortizedet
Nagmortun falu bortizedeivel együtt a Mária Magdolna-egyháznak és az ottani testvérek-
nek adja örökre, teljes hatáskört biztosítva nekik szüret idején, hogy ezen tizedeket kiróják
(dicare) és beszedjék. Utasítja kiközösítés büntetése alatt tizedszedőit, hogy ezen testvéreket
a mondott tizedek kirovásában és beszedésében ne zaklassák. Erről gyűrűspecsétjével el-
látott oklevelet bocsát ki. D. in Jieneu, f. IV. an. Dominici, a. d. 1362. Arenga.

E.: D10015. (53-2-10.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Torna névalakkal).
Függőpecsétre utaló plicatura.

484. 1362. aug. 3. Jenő

Kálmán győri püspök megfontolva a Jienew-i Szt. Mária Magdolna-egyházban élő pálos
rendi remeték szegénységét és óhajtván nekik valamely segítséget adni ellátásukra, az ezen
egyház iránti speciális odaadása miatt, valamint a maga és elődei üdvéért az egyházának a
Thorna-i és Thapolcha ~ Thopolcha-i tizedkésből (decimatio seu cultellus) évente járó
összes bortizedet az ezen tizedkésekben levő összes falu (Nagmortun, Cheh, Thyla, Bur
és mások) tizedeivel együtt a Mária Magdolna-egyháznak és az ottani testvéreknek adja
örökre, teljes hatáskört biztosítva nekik szüret idején, hogy ezen tizedeket kiróják (dicare)
és beszedjék. Utasítja kiközösítés büntetése alatt tizedszedőit, hogy ezen testvéreket a mon-
dott tizedek kirovásában és beszedésében ne zaklassák. Erről gyűrűspecsétjével ellátott
oklevelet bocsát ki. D. in Jienew, f. IV. an. Dominici, a. d. 1362. Arenga.

E.: D10015. (53-2-10.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét hár-
tyaszalagja.

Á.: az 556. számú oklevélben. Eltérő névalakjai: Jeneu, Torna, Nogmortun, Tyla.
R.: Iványi 11/2. 163.

485. 1362. aug. 3. Jenő

Kálmán győri püspök megfontolva a Jeneu-i Szt. Mária Magdolna-egyházban élő pálos
rendi remeték szegénységét és óhajtván nekik valamely segítséget adni ellátásukra, az ezen
egyház iránti speciális odaadása miatt, valamint a maga és püspöki elődei üdvéért egy ka-
szálót – ami régtől fogva a győri egyházhoz tartozik, és ami Gheche fia: Domonkos és
Demeter fia: Pál (a győri egyház Jeneu-i nemes jobbágyai) birtokainak határában fekszik
– örökre a Mária Magdolna-egyháznak és az ott élő testvéreknek adományoz minden ha-
szonvétellel. Ha valaki az adomány ellenében ezen testvéreket zaklatná, kiközösítés sújtsa.
Erről gyűrűspecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in Jieneu, f. IV. an. Dominici, a. d.
1362. Arenga.
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Á.: az 556. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 162.

486. 1362. aug. 17.

A vasvári káptalan előtt megjelent egyrészről Zepethk-i Demeter fia: László a maga és
fivére (uterinus frater): István nevében (akinek terhét és bírságát az ügyben magára vállalta),
másrészről Apaty-i Tamás fia: Imre, Apaty-i ue. Tamás fia Miklós fiai: Kelemen és Lőrinc,
valamint Henee-i Máté fia: István, és László megvallotta, hogy a Zepethk nevű ezen birtoka
negyedét, ti. néhai frater patruelis-e: Chef  ottani teljes birtokrészét Imrének, Miklós fiainak
és Istvánnak adta örökre minden haszonvétellel Ilona asszony (ezen Imre és István anyja,
Miklós fiai nagyanyja) leánynegyedéért, valamint Margit asszony (Imre és István nagyanyja,
Miklós fiai dédanyja) hitbéréért és jegyajándékáért. Ha Chef  ezen birtokrészéből Imre,
Miklós fiai és István a követelőknek nem adják ki a jogaikat, a per kezdete előtt a bíró része
nélküli 1 márka dénárban marasztalják el őket. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott,
chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. IV. p. Ass. virg. glor., a. d. 1362., amikor
Vgud-i Chenyg mester fia: István prépost, Mihály mester éneklő-, Márton mester őrkano-
nok, János mester dékán. Arenga.

E.: D10017. (R. szerint régi jelzete: 50-1-4.) Hártya. Felül chirographált (ABC). Hátlapján újkori
kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét fonata.

R.: Iványi 11/2. 164.

487. 1362. nov. 30.

A vasvári káptalan előtt Klára nemes asszony, Vydyp-i Keme fia György leánya, Vsa-i
….. fia Péter felesége megvallotta, hogy a neki apja: György birtokaiból és birtokrészeiből
járó jogai, ti. anyja hitbére és jegyajándéka, valamint a saját leánynegyede ügyében nyugtatta
Vossan-i Ogmand fiait: Irnusd és János mestereket, miután megkapott tőlük 6 márka széles
bécsi dénár készpénzt (minden márkát 10 pensa-val számolva). D. in fe. Andree, a. d. 1362. 

E.: D10016. (53-2-11.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvo-
nala.

R.: Iványi 11/2. 165.
Megj.: Vsa-i Péter apjának neve tollban maradt.

488. 1363. jan. 22.

A zalai Szt. Adorján-monostor konventje Miklós testvér, a Chatar-i Szt. Péter-monostor
apátja kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével ellátott oklevelében átírja XII.
Benedek pápa bullával ellátott okleveleit (l. 292., 293. és 295. szám). D. domin. p. Fabiani
et Sebastiani, a. d. 1363.

E.: D10018. (53-2-12.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Függőpecsét és hártya-
szalagja.

R.: Iványi 11/2. 166.
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489. 1363. febr. 15. Pankota

Petrus de Bellantis lovag, Pancatha és Desne báróságának (baronia) ura megfontolva
Sixtus frater-e: György szolgálatait, a Saldobady nevű faluja melletti malom – ami egykor
Knesy Lazlo-é és szomszédjáé: Preliub-é volt, akiket rablásaik miatt Lippa-n akasztófára
vontak, és ami bírságok (birsagii) okán a lovagra és curia-jára háramlott – felét egy kerékkel
Györgynek és örököseinek adományozza, minden bevétellel és tartozékkal birtoklásra és
szabad rendelkezésre, más jogának sérelme nélkül. Erről pecsétjével megerősített oklevelet
bocsát ki. D. Pancathe, in die Cinerum, a. d. 1363.

E.: D221. (96-30-1.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint (K. szerint) vörös
viaszú pecsét körvonala.

K.: Bánffy I. 244–245. 
R.: Anjou-oklt. XLVII. 72. szám. 

490. 1363. okt. 11. Visegrád

[I.] Lajos király utasítja a váradi káptalant: küldjék ki tanúságukat, akivel Tuzer-i László
v. Tuzer-i Lukács v. Boly-i László v. Galsa-i László királyi ember idézze meg Telugd-i Lőrinc
fia: Tamást a királyi jelenlét elé Lusunch-i Tamás fiai: Tamás és István ellenében, majd a
káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad, f. IV. p. oct. Mychaelis, a. d. 1363.

Á.: a köv. számú oklevélben.

491. [1363.] okt. 24. 

A váradi káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) Tuzer-i László királyi emberrel kiküldték tanúságul karpapjukat: Istvánt, akik
okt. 23-án (f. II. an. Demetrii) Lőrinc fia: Tamást a Jenev nevű birtokán a királyi jelenlét
elé idézték Tamás fiai: Tamás és István ellenében dec. 7-re (oct. Andree). D. f. III. an.
Demetrii, a. d. supradicto. [1363.]

E.: D9003. (98-26-7.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Tamás fiai Lusunch-iak, Lőrinc fia:
Tamás mester pedig Telukd-i) és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét
töredékei. Kortárs kéztől: pro Stephano Bakou de Chamay cum Lelez, pro in ratione prioritatis
termini, Thomas non venit ad octavas Epiphanie.

R.: Iványi 11/2. 167.

492. 1364. febr. 5. Kapronca

[I.] Lajos király 1364. febr. 5-én (f. II. p. Purif. virg. glor., a. d. 1364.) Kaproncha-n ki-
adott gyűrűspecsétes nyílt oklevelében beleegyezett, hogy ha a Hunt megyei Daras-i Dobak
(dict.) Péter fia: Péter örökös nélkül hunyna el, akkor birtokait és birtokrészeit Dalmad-i
Tamás fia: Gergely birtokolja. 

Tá.: Lackfi István nádor, 1388. febr. 7. D9590. (8-1-3.) (Újkori Má.-ban.)
Megj.: A nádori oklevél E.-je: DL 8005. (NRA 475-6.)
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493. 1364. máj. 8. Visegrád

Bubek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően színe előtt Kallou-i Demeter fia: János (akinek nevében
Kyrch-i András jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii)
viselt Iwankahaza-i Iwanka fia: Leukus ellen, a felek akaratából nov. 18-ra (oct. Martini)
halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1364.

E.: D222. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét körvonala.

494. + 1364. máj. 18.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) anyja:
Erzsébet királyné és fivére: István herceg [!] beleegyezésével, a főpapok és bárók tanácsával
átírja, elfogadja, megerősíti és megújítja [IV.] Béla király (H) 1264. okt. 7-én kiadott
privilegiális oklevelét függő új kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelében. Kelt Mik-
lós esztergomi érsek, főkancellár [!] keze által, XV. Kal. Jun., a. d. 1364., uralkodása 23.
évében, amikor Miklós esztergomi érsek, Dénes testvér kalocsai archipostulatus, Domon-
kos spalatói érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Miklós pécsi, Gergely csa-
nádi, Kálmán győri püspök, János veszprémi, Miklós zágrábi, Belegrin [!] testvér boszniai,
Tamás testvér szerémi, István testvér nyitrai electus, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája,
István erdélyi vajda, Zwnok-i comes, Olivér királynéi [!] tárnokmester, Tamás országbíró,
Pál királyi [!] tárnokmester, Domonkos Macho-i bán, Dénes királyi lovászmester, Kwnth
Miklós pozsonyi comes. Arenga. 

Á.: 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. > Zágráb megye, 1766.
dec. 8. D13. (70-1-1.) Újkori Má.-ban. 

Megj.: Az oklevél 1364. évi keltezésének nem felel meg pl. István herceg szereplése, a főkan-
cellári tisztség és a méltóságnévsor sem (mely utóbbi akár 1354-re sem helytálló), l. Engel,
Archontológia passim. Mindezek alapján az oklevelet egyértelműen hamisítványnak tekinthetjük.
Az oklevél egyéb újkori Má.-ai – DL 36107. (Collectio Kukuljevicsiana) és A.HAZU D-II-8. (DF
230172.) – XV. Kal. Jul. (jún. 17.) napi dátumot írnak.

495. 1364. júl. 9. Szántó

Beke fia: István mester Byhor-i comes [!] és a szolgabírók azon pert, amit Perbarthyda-i
Iwanka fia: János júl. 9-én (f. III. an. Margarethe) viselt Omaria-i Lukács fiai: László és
Miklós ellen (akik közül László jelent meg a maga, Miklós nevében pedig a váradi káptalan
ügyvédvalló levelével), a felek akaratából jelen oklevél kiadásának 15. napjára [júl. 23.] ha-
lasztják. D. in villa Zantou, in termino prenotato, a. d. 1364.

E.: D223. Papír. Hátlapján azonos és kortárs kéztől tárgymegjelölések, valamint 3 zárópecsét
töredékei.

239



496. 1364. júl. 22. Jenő

Kálmán győri püspök lelki üdvéért és a pálos rendi remeték Jeneu-i Szt. Mária Mag-
dolna-egyháza felé táplált odaadása miatt élete végéig a Torna és KysJyeneu falvak ter-
mény- és egyéb javakbeli éves tizedeit ezen egyháznak adja. Utasítja tizedszedőit, hogy az
ezen egyházban élő testvéreket e tizedek beszedésében és kirovásában (dicatio) ne zaklas-
sák, hanem az adománynak megfelelően mindezt engedjék nekik. D. in Jyeneu, in fe. Marie
Magdalene, a. d. 1364.

Á.: az 556. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 168.

497. 1364. szept. 14. Karász

Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Bereg megyei neme-
sek közösségének szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor.) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén
(congregatio generalis) Hene-i Domonkos fia: László elmondta, hogy ő Tamás fia: István
mesterrel, István néhai bán fia: Dénes mesterrel, Tamás fia: Tamás mesterrel és Deseu fi-
aival, Lochonch-i nemesekkel osztatlan rokonságban (in una linea indivisibilis generationis)
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 congregationis
nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1364.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 97-12-4.; papír, hátlapján pecsét nyoma.
K.: Bánffy I. 249–250.
R.: Anjou-oklt. XLVIII. 715. szám.

498. 1364. okt. 23.

A csázmai káptalan Orton fia János fia: Chouk kérésére és oklevél-bemutatása alapján
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja a pécsi káptalan 1329. évi nyílt ok-
levelét (l. 227. szám). D. f. IV. p. 11 milium virg., a. d. 1364.

E.: D11039. (61-2-8.) Hártya. Hiányos, függőpecsétje kiszakadt.
R.: Iványi 11/2. 169.

499. 1364. dec. 14. Visegrád

Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja kinyilvá-
nítja, hogy korábbi egyezség- és kötelezvénylevelének megfelelően színe előtt Luchonch-i
néhai István bán fia: Dénes mester dec. 7-én (oct. Andree) néhai Domonkos bán fia: Mik-
lós mesternek (annak nagyanyja hitbéréért és jegyajándékáért, valamint anyja
leánynegyedéért és ménesbeli lovaiért) 263 forintot és 2 pensa dénárt kellett fizessen, két-
szeres büntetés terhe alatt. A kitűzött napon megjelent egyrészről Bosou fia: János (Miklós
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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 mes-
ter személyében Dénes mestert és leszármazottait Miklós nagyanyja hitbére és jegyaján-
déka, 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. leszármazot-
tainak a per kezdete előtt fizessék ki. Erről Vilmos a királyi kápolnaispánsága címén hasz-
nált királyi függőpecséttel ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki Dénesnek. D. in Vissegrad,
8. die termini prenotati, a. d. 1364.

E.: D225. (96-16-1.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Függő-
pecsét és (K. szerint) zöld fonata.

K.: Bánffy I. 251–252. 
R.: Anjou-oklt. XLVIII. 984. szám.

500. 1365. jan. 10. [?]

Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Konth N. [Miklós] ná-
dornak, a kunok bírájának (tanquam domino eorum), hogy Zygan-i Domonkos fia: László
részére kiadott és nekik elküldött levelének megfelelően az abban megnevezett Zentus-i
Mokou fia: Pál nádori emberrel kiküldték tanúságul Antal testvért, akik dec. 23-án (II. f.
an. Nat. d.) Dénes fia István fia: Dénes mestert a Bezded nevű birtokán a nádor elé idézték
jan. 8-ra (oct. diei Strennarum) a nádor oklevelében szereplő ügyek megindokolására, vá-
laszadásra és (mind a nádornak, mind a peres ellenfélnek járó) bírságai kifizetésére. D. VI.
f. an. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1365.

E.: D224. (97-11-4.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Dénes Luchunch-i) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint zárópecsét töredékei és visszazáró pecsét körvonala. Kortárs kéztől: actor
personaliter, pro in Paulus filius Johannis cum procuratorio iudicis curie regis ad quindenas
residencie.

R.: Iványi 11/2. 170.
Megj.: Mivel jelen keltezés szerint az oklevelet később adták volna ki, mint amikorra az idézés

szól, a dátumban elírás lehet. Talán oct. nélkül értendő és akkor jan. 3-án kelt.

501. 1365. ápr. 3. Galgóc

Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy galgóci (antiqua Golgowch) job-
bágyainak azt a kiváltságot (prerogativa libertas) adja, hogy egy teljes telek (laneus) után
évente nem több, mint 10 pensa dénárt fizessenek neki 3 időpontban: ápr. 24-én (in fe.
Georgii), szept. 29-én (in fe. Michaelis) és dec. 25-én (in fe. Nat. d.). Ha e birtokon valamely
telekhelyek (loca sessionalia) bármikor is elhagyatottá (deserta) válnának, és szántóföldje-
iket mások szántják fel és vetik be, akkor ilyen elhagyatott földekből a nádornak a falunagya
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a mondott adót (debitum) adja, ha pedig ezen földek bevetetlenül és üresen maradnak,
semmiféle adót nem kell fizetni utánuk. A nádor azokat, akiknek a házai és épületei leégnek,
felmenti a szántás, a széna lekaszálása és összegyűjtése, a gabona aratása és elszállítása, va-
lamint a victualia és descensus adása alól. E jobbágyok dec. 25-én és szept. 29-én a szokásos
ajándékokat, Húsvétkor (in fe. Passce d.) pedig minden teljes telek után 1 sajtot, 8 tojást
és a közösségből (communitas) 3 bárányt adjanak a nádornak, és ezeket ne máshova, csakis
a nádor ezen Golgowch-i udvarába (curia) vigyék. Telepített és telepítendő szőlőiket Nagy-
szombat (Tyrnensis) város szőlőinek szokása (lex et consuetudo) szerint a szőlő telepítése
napjától 12 évig adó nélkül birtokolják, a 12 év elteltével pedig egy negyednyi szőlő után
1 modium bort adjanak évente a nádornak. A hegymestert maguk közül válasszák, aki a
szőlők ügyében létrejött összes ügyben bíráskodjon. A nádor birtokának területén sarjadó,
eladásra szánt szőlők után se az eladók, se a vevők ne fizessenek vámot és harmincadot,
mivel a folyón a hidat karban kell tartaniuk (conservare). A nádor által e jobbágyoknak
adott és közöttük felosztott földeket, réteket és szigeteket változtatás nélkül birtokolják.
Minden malom után évente 100 dénárt, 1 kalácsot és 1 kappant adjanak a nádornak. Erről
függőpecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. D. in predicta Golgowch, f. V. an.
Ramispalmarum, a. d. 1365.

E.: D195. (10-1-1.) Hártya. Függőpecsét fonata.
R.: Iványi 11/2. 171.
Megj.: Az oklevél ugyanitt megtalálható Újlaki László bán fiai átiratában (fakult volta miatt az

év nem olvasható) és újkori másolatban is.

502. 1365. okt. 6.

A csázmai káptalan jelenti György mester Cris-i comes-nek, hogy a levelének megfele-
lően egyrészről Lukács fia János fia: Tamás és ue. Lukács fia János fia: Gergely, másrészről
Paris fia Fülöp fiai: László és Jakab között szept. 30-án (f. III. p. Michaelis) Dianfolde bir-
tokon a káptalan tanúságai és két Cris megyei szolgabíró jelenlétében történő fogottbírói
döntés megtekintésére és meghallgatására Tamás és Gergely részére Bexe fia: Egyed szol-
gabíróval kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Péter mester Zerdahely-i plébánost, ill.
László és Jakab részére László fia: István szolgabíróval notarius-ukat: Demeter mestert,
akik jelenlétében a felek a mondott napon 4-4 fogott nemes bírót vezettek a helyszínre,
akik a felek okleveleit megtekintve és őket meghallgatva elrendelték, hogy Tamásnak és
Gergelynek a birtokuk határait az okleveleiknek megfelelően Dianfolde birtok felől László
és Jakab, valamint ue. Fülöp fiai: Márton és Simon ki kell adják. Ezen határokat László,
Jakab és Márton a maguk és testvérük: Simon nevében (akinek esetleges terhét és bírságát
magukra vállalták az ügyben) a fogott bírók döntésének, valamint Tamás és Gergely be-
mutatott okleveleinek megfelelően Tamásnak és Gergelynek ellentmondás nélkül, örök
birtoklásra kiadták. Azon 120 márka dénárról, amire a felek a káptalan oklevelével a György
comes-nek mint bírónak járó békebírságra kötelezték magukat, úgy döntöttek, hogy Tamás
és Gergely 50, László és Jakab 70 márka dénárt kell fizessen a comes mondott levelében
levő büntetés alatt. Szintén ott és akkor egyrészről László, Jakab és Márton a maguk és
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Simon nevében, másrészről Péter fia: Péter (Tamás és Gergely nevében a comes ügyvéd-
valló levelével) az eddig közöttük történt minden kár, vérontás és más gonosztett ügyében
e fogott bírók és más nemesek elrendezésével örökre megegyeztek. A Tamás és Gergely
birtokát Dianfolde birtoktól elválasztó határok, ahogy a comes és a káptalan emberei a
káptalannak írásban (in scriptis) elvitték: Leskouch folyónál föld-határjellel körülvett Eger
bokor; kis völgy; földjellel körülvett Eger bokor; út, ami Tamás és Gergely birtokáról
Dianfolde birtokra megy; földjellel körülvett Harazth fa egy száraz völgy caput-jánál; ezen
völgy; rét; kereszttel jelölt, földjellel körülvett Tul fa egy erdő szélén; erdőben földjellel
körülvett, régi és új keresztekkel megjelölt Tul fa; földjellel körülvett, kereszttel jelölt Tul
fa; Garigh folyó. D. f. II. p. Francisci, a. d. 1365.

Á.: a köv. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 172.

503. 1365. okt. 6. 

György mester Cris-i comes, valamint Bexe fia: Egyed, Illés fia: Balázs, Povsa fia: Aladár
és László fia: István szolgabírók tudatják, hogy kérték a csázmai káptalant: a korábbi kö-
telezvénylevelüknek megfelelően és az engedélyükkel egyrészről Lukács fia János fia:
Tamás és ue. Lukács fia János fia: Gergely, másrészről Paris fia Fülöp fiai: László és Jakab,
valamint ue. Fülöp fiai: Márton és Simon között szept. 30-án (f. III. p. Michaelis) Dianfolde
birtokon két szolgabíró és a káptalan tanúsága jelenlétében történt fogottbírói döntés meg-
tekintésére és meghallgatására a káptalan küldje ki tanúságait, majd okt. 6-ra (ad 8. diem)
tegyen jelentést. Akkor Tamás és Jakab elvitték fentieknek a káptalan oklevelét (l. előző
szám), amit ők megtekintve függőpecsétjeikkel ellátott privilegiális oklevelükben megerő-
sítenek a felek kérésére és számára. D. oct. Michaelis, a. d. 1365. supradicto.

E.: D10019. (61-21-9.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Két
függőpecsét és fonata, háromnak csak fonata.

R.: Iványi 11/2. 173. (Még négy meglevő pecsétről írva.)

504. 1365. okt. 27. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően Ivan fia: László és Kallou-i Simon fiai: Imre és Péter (akik
nevében Simon fia: András jelent meg a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) Luchunch-i
Tamás fia: István mester ellen (akinek nevében Tusir-i Lukács jelent meg a Lelez-i konvent
ügyvédvalló levelével) a bolgárok (Bulgari) elleni királyi had okt. 6-ra (oct. Mychaelis) kihir-
detett oszlásának 15. napján, okt. 20-án viseltek színe előtt, a képviselők akaratából [1366.]
máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1365.

E.: D226. (96-14-5.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Laurencius filius Sebastiani cum Waradiensis, pro
in Emericus de Kalanda cum palatini ad octavas Epiphanie, de partium. In solvit, actor similiter
due.
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505. 1365. nov. 25. Visegrád

Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: a Zaboch és Beregh me-
gyei nemesek közösségének 1364. szept. 9-én (f. II. p. Nat. virg. glor., in anno prox.
transacto) Karaz falu mellett tartott közgyűlésén (congregatio generalis) kiadott oklevele
szerint Zygan-i Domonkos fia: László bemutatott Losunch-i Dénes fia István néhai bán
fia: Dénes mester ellenében 6 bírságlevelet (amikből 5 a nádoré, 1 pedig Bubeek István
comes országbíróé), állítva, hogy ezek tartalmazzák a Dénes elleni vádját (actio): a nádor
1358. nov. 11-i oklevelét (l. 456. szám), ami után Dénes a nádor perhalasztó oklevele szerint
1359. jún. 16-ra (ad oct. Penth., a. d. 1359.), Bubeek István oklevele szerint annak színe
elé 1361. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d., a. d. 1361.), a nádor perhalasztó oklevele szerint
máj. 1-jére (ad oct. Georgii tunc de novo elapsas), a Lelez-i konvent idézőlevele szerint
1361. júl. 8-ra (ad quind. Nat. Johannis Bapt. tunc transactas), végül a nádor mondott köz-
gyűlésére László ellenében a birtokosztály ügyében válaszadásra megidézettként egyszer
sem jelent meg, ezért az időpontok elmulasztásáért minden esetben bírságban marasztalták
el. Az oklevelek bemutatása után László kérte, hogy a nádor adjon neki igazságot Dénes
részéről az ország jogának megfelelően. Mivel a pereket nem szokás csak idézésekkel be-
fejezni, hanem ezeket az ország szokása szerint végleges idézés kell kövesse (non quelibet
cause solis citationibus solent diffiniri, sed easdem citationes iuxta regni consuetudine de
necessario evocatio debeat sequi consultiva), ezért a nádor kérte a konventet, hogy küldjék
ki tanúságukat, akivel Makow fia: János v. Rozuagh-i Lőrinc fia: István v. Zentus-i Pouka
fia: Pál v. Veke-i Péter nádori ember a birtokosztály ügyében válaszadásra és a (nádornak
és a peres ellenfélnek járó) bírságai kifizetésére idézze meg (evocaret) Dénest Zygan-i
László ellenében a nádor elé 1364. nov. 8-ra (ad oct. OO. SS. tunc prox. venturas), majd a
konvent tegyen akkorra jelentést. Nov. 8-án László elmondta a nádornak, hogy bizonyos
elfoglaltságaitól akadályoztatva a mondott idézést nem tudta elvégeztetni, ezért a nádor
ismét kérte írásban a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember idézze
meg Lusunch-i Dénest a mondottak ügyében Zygan-i László ellenében [1365.] jan. 8-ra
(ad oct. diei Strennarum) a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést ugyanakkorra. A
pert ezután a nádor oklevelével a király írásos, Dénes mester részére kibocsátott parancsára
elhalasztotta, végül a Bulgária elleni királyi had okt. 6-ra kihirdetett oszlásának 15. napján,
okt. 20-án (quind. residencie regalis exercitus versus Bulgariam moti et ad oct. Mychaelis
proclamate occurrentibus) Domonkos fia: László bemutatta a nádornak a konvent jelen-
tését, miszerint Zentus-i Mykow [!] fia: Pál nádori ember és Antal testvér, a konvent embere
[1364.] dec. 23-án (f. II. an. Nat. d.) István bán fia: Dénes mestert a Bezded nevű birtokán
a mondottak ügyében Domonkos fia: László ellenében megidézték. Dénes azonban okt.
20-án sem jelent meg a nádor előtt, nem is küldött senkit maga helyett, pedig László 36
napig várta. Mivel az ország régi szokása szerint a végleges idézéseket három vásáron tör-
ténő kikiáltások kell kövessék (evocationes consultivas regni lege ab antiquo assueta
requirente trine forenses sequi debent proclamationes), nehogy az ítélkezésben sietség lát-
szódjon, az állhatatlanokat és a jog ellen lázadókat pedig az igazság ösvényére hívni a ke-
gyesség fő bizonyítéka, ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel
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Bank-i Pál v. Zonuk-i János v. Apagh-i Jakab v. Makow fia: János v. Rozuagh-i Lőrinc fia:
István nádori ember Dénes mestert válaszadásra, valamint a nádornak és a peres ellenfél-
nek járó bírságai kifizetésére László ellenében 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a
nádor elé [1366.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. nunc venturas), figyelmeztetve, hogy ha min-
dezt nem teljesíti, akkor távolléte és ellenszegülése ellenére a nádor végső döntést hoz az
ügyben a jog szerint, majd a konvent tegyen ugyanakkorra jelentést a nádornak. D. in
Wyssegrad, 37. die quind. predict., a. d. 1365.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 97-8-11a.; papír, hátlapján kis pecsét töredékei,
valamint tárgymegjelölés. Más kezektől: actor personaliter et pro reo Dyonisio Thomas filius Nicolai
cum Vachiensis ad quindenas Mychaelis, debet solvere unam marcam cum duplo et cum alio iudicio
trium marcarum; solvit ambo.

K.: Bánffy I. 252–256. (Nov. 4-i dátummal.)

506. 1366. febr. 17. Buda

Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja tudatja,
hogy Lachunch-i Tamás fia: István kérésére kiküldte tanúságul Andrást, akivel Pál királyi
ember febr. 17-én (f. III. p. Esto michi) Telugd-i Lőrinc fia: Tamást a budai várban meg-
találva másnapra (ad 2. diem dicti diei) megidézte István ellenében a királyi jelenlét elé. D.
Bude, in predicto die, a. d. 1366.

E.: D227. (96-14-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (Lasonch névalak; ad f. IV.
p. Esto michi), valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: actor personaliter. Byhor. Solvit.

507. 1366. febr. 21. Buda

Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint
Regun-i Dénes fia Tamás fiai: István és Tamás mesterek jan. 13-án (oct. Epiph. d.) be
kellett mutassák színe előtt István néhai bán fia: Dénes mester és Lusunch-i Deseu fia:
László mester ellenében okleveleiket Zenthmyhaltelke birtokról, amiből Dénes és László
maguknak osztályt kértek Tamástól és Istvántól, a frater patruelis-eiktől. Jan. 13-án meg-
jelent a vajda előtt Dénes mester, Deseu fia: László nevében pedig Chupur (dict.) István a
budai káptalan ügyvédvalló levelével, és kérték az oklevelek bemutatását, mire Benedek
fia: Lukács (a Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje ügyvédvalló levelével
Tamás mester nevében) és Boly-i László (Kont Miklós nádor ügyvédvalló levelével István
mester nevében) bemutatták az erdélyi káptalan 1358. jún. 13-án kiadott privilegiális okle-
velét (l. 453. szám), ami átírta saját, 1322. ápr. 8-i oklevelét (l. 179. szám), majd e képviselők,
megismételve az utóbbi oklevélben foglaltakat, hozzátették, hogy később először Balázs
frater-e: János, majd Balázs fia János fia: János is örökös nélkül hunytak el, így a király ke-
zeihez háramlott Zenthmihaltelke-t Tamás fia: István mester mint örökös nélkül elhunyt
emberek birtokát megszerezte szolgálataiért a királytól magának és fivérének: Tamás mes-
ternek, és azt a királyi ember a Clusmonustra-i konvent tanúsága jelenlétében István és
Tamás mestereknek iktatta, ellentmondó nem lévén, és ők azt azóta is ezen királyi ado-
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mányból birtokolják, és mindezt az erdélyi káptalan 1348. szept. 21-én (l. 355. szám), [I.]
Lajos király 1360. febr. 2-án (l. 468. szám) és a Clusmunustra-i konvent 1360. febr. 17-én
(l. 469. szám) kiadott okleveleinek bemutatásával igazolták. Mindezen oklevelek megtekin-
tése után Dénes mester és László mester képviselője: István az erdélyi káptalan 1322. évi
privilegiális oklevelét (amivel Dénes fiai: Tamás, István és Desew Zenthmihaltelke felét
Balázs mesternek adták) eredetiben akarták látni, Tamás és István képviselői azonban azt
mondták, jelenleg az nincs náluk, de ha fel tudják lelni, későbbi időpontban bemutatják,
ezért a vajda meghagyta, hogy Tamás és István mesterek ezen privilegiális oklevél eredetijét
júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) mutassák be színe előtt, amit megtekintve döntést tud
hozni Zenthmihaltelke birtok ügyében a felek között, ahogy a jog rendje megköveteli. D.
Bude, 40. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366.

E.: D228. (98-7-9.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékei.

K.: Bánffy I. 268–272.
R.: Erdélyi Okm. IV. 410. szám.

508. 1366. febr. 21. Buda

Dénes erdélyi vajda Budán, 1366. febr. 21-én (40. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1366.)
kiadott (az erdélyi fehérvári káptalan pecsétfőjével visszazárt) döntéshozó levele szerint a
vajda emberei a káptalan 3 tanúsága jelenlétében (akik kiküldését Dénes vajda ezen levelével
kérte a káptalantól) ápr. 19-én (quind. Passce d.) és más erre alkalmas napokon menjenek
először Menteuu várhoz a szomszédok és a felek – egyrészről  Deseuw fia: László és István
néhai bán fia: Dénes mester, másrészről Tamás fiai: Tamás és István alperesek – (v. kép-
viselőik) jelenlétében, és megtekintve a Dénes fia: Tamás mester által emelt falakat és épít-
ményeket, csalárdság nélkül, fogott bírókkal e várat a saját értékén (in condigno suo pretio
et valore) az ország szokásának megfelelően becsüljék fel, majd menjenek a feleknek a ko-
rábbi osztályuk során közös használatra rendelt földeken telepített erdélyi birtokaira, ezeket
osszák 3 egyenlő részre, egyik harmadukat Tamás és István mestereknek, másik harma-
dukat Dénes mesternek, maradék harmadukat pedig Deseuu fia: László mesternek iktassák,
a felek egymás elleni tilalmazásai ellenére is, majd az erdélyi káptalan júl. 1-jére (ad oct.
Nat. Johannis Bapt.) tegyen a  vajdának jelentést.

Tá.: az 574. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 331–332. (Tá.-ban.)

509. 1366. ápr. 17. Gyulafehérvár

Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes az erdélyi fehérvári káptalannak: mivel alvajdája,
Péter és prothonotarius-a, Benedek mester, vajdai emberek Mentew vár ellenőrzésére és
becslésére, valamint az egyrészről Tamás fiai: Tamás és István mesterek, másrészről István
néhai bán fia: Dénes, harmadrészt Lusunch-i Desew fia: László közötti, a vajda döntéshozó
oklevelének megfelelően ápr. 19-én (quind. Passce) leendő birtokosztályra a király külön-

246



böző nehéz feladataiban való elfoglaltságaik miatt  nem tudnak elmenni, ezért kéri a káp-
talant, hogy júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) Péter alvajdával és Benedek mesterrel,
speciálisan megbízott vajdai emberekkel – v. ha ők nem tudnak jelen lenni, további (a mon-
dott oklevelében szintén felsorolt) vajdai emberekkel – küldjék ki tanúságaikat, akik jelen-
létében ők a vajda döntésének és az ország jogának (lex) megfelelően végezzék el mindazt,
ami mondott döntéshozó oklevelében szerepel, majd a káptalan tegyen jelentést júl. 8-ra
(ad 8. diem earundem oct.). D. Alba Jule, f. VI. an. quind. Passce d., a. eiusdem 1366.

E.: D229. (98-7-0.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint Dénes mester Lusunch-i, Tamás fiai Regun-
iak) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala.

K.: Bánffy I. 272–274.
R.: Erdélyi Okm. IV. 421. szám.
Megj.: Másik E.-je: AL Bánffy cs. nemzetségi lt. 79. (DF 260658.)

510. 1366. máj. 11. Torda

Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i comes tudatja, hogy az erdélyi nemesek, székelyek (siculi)
és szászok (saxones), valamint bármiféle más helyzetű, állapotú és előmenetelű emberek
közösségének máj. 4-én (f. II. p. Philippi et Jacobi) Tordán tartott közgyűlésén (congregatio
generalis) Lwsunch-i néhai István bán fia: Dénes mester elmondta, hogy Geleth fia János
fia: Keserew (dict.) Péter mester jelen év jan. 2-án (f. VI. an. Epiph. d.) az ő Manya nevű
birtokára ment hatalmaskodva, ottani jobbágyát: Leukus-t a házából kirángatva elfogta, a
házában talált javait elvette, őt Zynye nevű birtokára vitte, majd újra Manya-ra ment a
hozzá tartozókkal, a birtok falunagyát kegyetlenül megverette és félholtan ott hagyta, emel-
lett Keserew Péter mester Manya birtok egy részét hatalmaskodva elfoglalva tartja, annak
haszonvételeit teljesen a saját jobbágyai használatára fordítva. Dénes kérésére a vajda meg-
kérdezte a szolgabírókat, esküdt ülnököket és az erdélyi 7 megye közgyűlésen jelen levő
nemeseit, mit tudnak minderről, akik a hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre,
a kereszt fáját megérintve egyhangúan tanúsították, hogy Keserew (dict.) Péter mindezt
így megcselekedte. Erről a vajda nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt oklevelet bocsát ki
Dénesnek. D. 8. die congregationis nostre predicte, in loco prenotato, a. d. 1366.

E.: D230. (96-13-2.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét körvo-
nala.

R.: Iványi 11/2. 174; Erdélyi Okm. IV. 451. szám.

511. 1366. jún. 2. Az erdélyi Beszterce

[I.] Lajos király (H) kinyilvánítja, hogy mivel Zechen-i Farkas fia Péter fia: István nemrég
férfiörökösök nélkül hunyt el, minden birtoka v. birtokrésze törvényesen a fivére (frater
uterinus): Farkas mester jogába és tulajdonába került fivéri leszármazás (fraterna
successionis) jogán. Nem akarván Farkas mester jogát csorbítani, a király megígéri neki
szolgálataiért, hogy fivére: néhai István leányait v. azok örököseit István örökjogú birtokain
v. birtokrészein nem fogja fiúsítani, ha pedig feledékenységből mégis ezt tenné, akkor az
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erről kiadott oklevelét már most érvénytelennek nyilvánítja. Mivel ezen kegyről korábban
nem bocsátott ki oklevelet, titkospecsétjével ellátott jelen oklevelét, ha visszaviszik neki,
nagyobbik pecsétje alatt is kibocsátja majd.  D. in Biztricia Transilvana, f. III. p. S. Trinitatis,
a. d. 1366.

E.: D231a. (96-13-3.) Papír. Előlapja alján titkospecsét nyoma alatt: relatio magistri [Ge]o[rgii
Bubee]k  facta Symon[i harum script]ori. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés.

R.: Erdélyi Okm. IV. 475. szám.

512. 1366. jún. 26. Székelyvásárhely

[I.] Lajos király (H) tudatja, hogy bár egyrészről István néhai bán fia: Dénes és Losonch-i
Deseu fia: László, másrészről Tamás fia: Dénes és Losonch-i István között Mentew várban,
valamint más közös és osztatlan jogaikon júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) osztálynak
kellene történnie Dénes erdélyi vajda döntéshozó oklevele szerint Péter erdélyi alvajda és
Dénes vajda prothonotarius-a: Benedek mester mint speciális vajdai emberek által az erdélyi
káptalan tanúsága jelenlétében, de mivel most Péter a király speciális feladataiban, Benedek
pedig ura: a vajda szolgálataiban van elfoglalva, a mondott időpontban nem tudnak elmenni
ezen osztályra, amit ezért a király bírság nélkül okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halaszt. D. in
Zekuluasarhel, f. VI. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1366.

E.: D231. (95-10-5.) Papír. Előlapja alján titkospecsét nyoma alatt nem olvasható relációs jegyzet.
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés.

K.: Bánffy I. 274. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 490. szám.

513. 1366. aug. 8. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően Hene-i Domonkos fia: László felperes aug. 1-jén (oct. Ja-
cobi) viselt színe előtt birtokosztály ügyében Tamás fia: István és Lochonch-i ue. Tamás
fia Tamás fia: Dénes ellen (akire a per apja: Tamás halála után háramlott az ország szokás-
jogának megfelelően), akik nevében Galsa-i László jelent meg királyi és országbírói ügy-
védvalló levéllel, a felek akaratából nov. 18-ra (oct. Martini) halasztja. D. in Vissegrad, 8.
die termini prenotati, a. d. 1366.

E.: D235. (96-14-6.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 276. 

514. 1366. okt. 10.

A zágrábi káptalan tudatja, hogy megkapva [I.] Lajos király (H) parancslevelét, István
zágrábi püspök és Lőrinc fia: János mester (a püspök fivére) Dyanfelde nevű birtoka ikta-
tásához kiküldték kanonoktársukat: Miklós csázmai főesperest, akivel Topolch-i Petheu
fia: György királyi ember okt. 7-én (f. IV. p. oct. Michaelis) Dyanfelde birtokot a szomszé-
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dok – főként Euz (dict.) Miklós fiai: Péter és Illés, Lukács fia János fia: Tamás, Iuahen fia
Jakab fiai: Péter és Miklós, Orthon fia Tamás fiai: Chouk és Pál, Iuachin fia: Jakab – és
számos egyéb Zenthyuan-i nemes jelenlétében, ellentmondás nélkül e birtokot Bertalan
őrkanonok, a fivérei: Lőrinc és Tamás, valamint Roh fia János fia: István részére iktatta,
mivel a káptalan privilegiális záloglevelével hozzájuk tartozik. A káptalan jelen oklevélre
pecsétjét helyezi. D. sab. p. Dyonisii, a. d. 1366.

Á.: az 557. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 175.

515. 1366. nov. 30. 

A váradi káptalan előtt megjelent egyrészről Iwankahaza-i Iwancha fia: Leukus, más-
részről a fivére (frater), Iwankahaza-i Jakch mester, Demeter váradi püspök udvarbírója
(iudex curie), és Leukus elmondta, hogy birtokjogai őrzéséhez szüksége van a közöttük
történt osztályról szóló zárt oklevélre, ami Jakch-nál van, aki azt be is mutatta (l. 317. szám).
Ezen oklevél megtekintése és a feleknek történő elmagyarázása után Iwanka fia: Leukus
kérte, hogy annak par-ját a káptalan írja át neki. A káptalan azt saját valós oklevelének ta-
lálván átírja számára jelen nyílt oklevélben. D. in fe. Andree, a. d. 1366.

E.: D232. (98-9-11.) Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések, valamint mandorla alakú pecsét
körvonala.

516. 1366. dec. 14. Visegrád

Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt meg-
jelent egyrészről Paztuh-i Porch fia István fia: László, másrészről László fia: Mihály
(Paztuh-i Domonkos fia: János nevében Konth Miklós nádor ügyvédvalló levelével), és
László elmondta, hogy Mihály képviselő János nevében kifizette neki azt a 66 aranyforintot,
amivel János a Paztoh, Dorugh és Ratolth birtokon levő részeit neki a váci káptalan okle-
velével elzálogosította. Ezért László a 66 forint kifizetéséről Jánost nyugtatta és a váci káp-
talan ezen záloglevelét (amit most Jánosnak nem tud átadni) érvénytelenítette a
kápolnaispán előtt. D. in Wysegrad, f. VI. p. Conc. virg. glor., a. d. 1366.

E.: D233. (96-8-2.) Foltos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsét kör-
vonala. Kortárs kéztől: ad sigil…..

R.: Pest m. 81.

517. 1367. jan. 8.

János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja, hogy amikor [I.] Lajos
király (H) oklevelének megfelelően Luchunch-i néhai István bán fia: Dénes mester és
Hene-i Domonkos fia: László jan. 8-án (3. die fe. Epiph. d.) Thuzer-i László királyi em-
berrel Bezdid birtokra akarták vezetni a konvent tanúságát azon megegyezés megtekin-
tésére, amit Bezdid ügyében vállaltak jan. 13-án (oct. fe. eiusdem) elvégezni, Boly-i László
(Tamás fia: István mester nevében), Thuzer-i Lukács (ue. Tamás fia Tamás fia: Dénes
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nevében) és Dávid (Deseu fia: Dénes nevében), ezen Luchunch ~ Luchench-i nemesek
famulus-ai és officialis-ai elmondták a konvent előtt, hogy ezen uraik István bán fia: Dénest
és Hene-i Lászlót nem a királyi és konventi ember Bezdid-re vezetésétől, hanem a Bezdid
ügyében való megegyezés létrehozásától tilalmazták a birtokon, és most a képviselők uraik
nevében is tilalmazzák őket ettől a konvent előtt. D. 3. die prenotato, a. d. 1367.

E.: 1. D237. (97-11-5.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékei és egy visszazáró pecsét nyoma.

2. Uo. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei. Eltérő
névalakjai: Thuser, Beezdid.

K.: Bánffy I. 276–277. 

518. 1367. jan. 20. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perha-
lasztó oklevelének megfelelően Hene-i Domonkos fia: László jan. 13-án (oct. Epiph. d.)
viselt színe előtt birtokosztály ügyében Tamás fia: István és Lochonch-i ezen Tamás fia
Tamás fia: Dénes ellen (akik nevében Tuser-i [lehúzva: Leustach] Lukács jelent meg a nádor
ügyvédvalló levelével), a felek akaratából máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja. D. in
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1367.

E.: D238. (28-13-5.) Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét
nyoma.

R.: Iványi 11/2. 176. és 177.

519. 1367. márc. 17. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója azon pert, amit korábbi perhalasztó
oklevelének megfelelően ZenthIwan-i Miklós fia: János (akinek nevében Radou fia: Miklós
jelent meg az egri káptalan ügyvédvalló levelével) márc. 10-én (oct. diei Cinerum) viselt színe
előtt az egri káptalan idézőlevelében foglalt ügyekben Felfalu-i István fia: Péter Heueswyuar
megyei vicecomes, valamint Zalouk-i Lorand fia: András, Fygud-i János, Terpes-i Gergely
fia: János és Vaya-i István szolgabírók ellen (akik nevében Miklós litteratus jelent meg az
egri káptalan ügyvédvalló levelével), mivel a per a nádori és országbírói bírságszedőket
érinti, máj. 1-jére (oct. Georgii) halasztja, mikor is a nádorral együtt tud majd dönteni az
ügyről. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1367.

E.: D241. (96-2-7.) Foltos. Hátlapján azonos (Heueswar névalakkal) és újkori kéztől tárgymeg-
jelölések, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: ….. personaliter, ex in idem ….. Nicolaus
litteratus cum Agriensis ….. octavas Assumptionis. Una solvit.

520. 1367. márc. 23. Szántó

Torna-i Egyed mester Solyumku-i várnagy, Byhor-i comes [!] és a szolgabírók tudatják,
hogy oklevelüknek megfelelően Perbalthyda-i Iwanka fia: János márc. 23-án (III. f. an.
Letare) …….. a váradi káptalan ügyvédvalló levelével Gaphul-i István fia Miklós özvegye
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nevében ……. Gaphul-i István fia: László ellenében elmondta, hogy ……… múlt évben
…….. elvéve, ezenfelül az asszony 3 disznóját …….. 5 köböl árpát ……. hatalmaskodva
………………. jelen  oklevél kiadásának 15. napjáig [ápr. 6.] az asszonynak adja vissza
…… D. in villa Zantou, in termino prenotato, a. d. 1367.

E.: D236. Nagy része foltos. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, kortárs kéztől feljegyzés,
valamint zárópecsétekre utaló hártyaszalagok.

521. 1367. márc. 23. Szántó

Torna-i Egyed mester Solyumku-i várnagy, Byhor-i comes [!] és a szolgabírók tudatják,
hogy színük előtt Iwanka fia: János márc. 23-án (III. f. an. Letare) elmondta, hogy a
Berekyo folyón levő fél hídját Gyapul-i István fia: László tüzifával felgyújtotta, aki erre azt
felelte: igaz, hogy ő a birtoka határain belül számos tüzifát meggyújtott, de azt nem tudja,
hogy ezen hídfél az ő gyújtogatása miatt égett-e le, v. sem. Fentiek ezek alapján a megye
nemeseivel meghagyták, hogy Ianka [!] fia: János jelen oklevél kiadásának 15. napján [ápr.
6.] tegyen le esküt színük előtt arról, hogy a híd fele László gyújtogatása által égett le. D.
in villa Zantov, in termino prenotato, a. d. 1367.

E.: D240. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint 3 zárópecsét töredékei. Kortárs
kéztől: infra festum Beati Johannis Baptiste edificare, hoc declarato, quod si inhundationes aquarum
fieri contingeret, extunc ulterius prorogare deberemus.

522. 1367. máj. 25.

A zágrábi káptalan 1367. máj. 25-én (a. d. 1367., in fe. Vrbani) a Vorosd megyei
Maryasouch-i Péter fiai: Lathk és Miklós, Tibor fiai: Egyed és Demeter, András fia: György,
Mátyás fia: Jakab, Miklós fia: Kelemen, ezen Miklós fia Péter fia: Miklós és Egyed fia: Ger-
gely kérésére és oklevél-bemutatása alapján függőpecsétes oklevelében átírja [I.] Lajos
király (H; dominus noster naturalis) két kettőspecsétjével – a Boszniában (terra Vzure) el-
veszett korábbival és az új másikkal – és záradékával (subscriptio) ellátott, 1360. dec. 19-
én kiadott privilegiális oklevelét (l. 476. szám).

Á.: az 564. számú oklevélben. 
Megj.: Az 1364. dec. 21-én kelt (Miklós érsek, királyi kancellár keze által, XII. Kal. Jan., a. d.

1364., uralkodása 23. évében) záradékkal és új függő kettőspecsétjével a király Péter fiai: Lathk és
Miklós, valamint rokonaik részére látta el mondott oklevelét.

523. 1367. jún. 1. előtt

[I.] Lajos királynak (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.)
Gebech fia: Leustach és annak fia: Gál a maguk és ezen Gebech fia: Jakab nevében bemu-
tatták [I.] Károly király (H) harmadik, utolsó pecsétjével ellátott, egy vám ügyében 1339.
máj. 18-án kiadott nyílt oklevelét (l. 294. szám), kérve, hogy azt elfogadva privilégiumában
erősítse meg nekik és örököseiknek. Lajos a kérésükre ezen gyanútól mentes oklevelet és
annak tartalmát elfogadva Gebech ezen fiainak, Gálnak és örököseiknek királyi teljhatal-
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mából örökre megerősíti, más jogának sérelme nélkül, függő új kettőspecsétjével ellátott
privilegiális oklevelében. Kelt László veszprémi püspök, királynéi kancellár, a királyi aula
alkancellárja keze által, …. Kal. Jun., a. d. 1367., uralkodása 26. évében, amikor Tamás
[volt] kalocsai érsek, [most] esztergomi érsek (Thoma Colocensi ad Strigoniensem
ecclesiam postulato confirmato), Wgulin spalatói, Illés raguzai érsek, a kalocsai és a zárai
szék [üres]edésben, Demeter váradi, Domonkos erdélyi, Kálmán győri, István zágrábi,
Domonkos csanádi, Mihály egri, Vilmos pécsi püspök, királyi kápolnaispán és titkos kan-
cellár, János váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Demeter szerémi, [Miklós] knini,
Demeter nonai, Miklós traui, István fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály
scardonai, Portiua zenggi püspök, a korbáviai szék üresedésben, magnifici László …. her-
ceg nádor, Miklós erdélyi vajda, Bubeek István comes országbíró, János királyi tárnokmes-
ter, Zeech-i Miklós egész Sclauonia bánja, Konya Dalmácia és Horváto. (regnum Dalmacie
et Croacie) bánja, Miklós Machov-i bán, Zudar Péter [királyi pohárnok-], Pál királyi asz-
talnok-, János királyi ajtónálló-, Imre királyi lovászmester, ezen László nádor pozsonyi
comes. Arenga.

E.: D29. (96-3-2.) Háftya. Függőpecsétje kiszakadt, ezért helyenként hiányos. Hátlapján közép-
kori (pro theloneo de Hetes) és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint 1372–1375 közöttről
(ekkor volt nádor Hermán nembeli Lackfi Imre, l. Engel, Archontológia I. 4.) származó feljegyzés:
Et ego Symon de Patha prothonotarius domine regine iunioris homo regie maiestatis ad
interessendum congregationibus celebrandis per dominum Emiricum de genere Herman palatinum
ab eadem regia maiestate deputatus istud privilegium vidi et perlegi et reprobare ausus non fui.

524. 1367. júl. 6.

A budai káptalan előtt Kanysa-i Lőrinc fia: János mester megvallotta, hogy Myke-i
Tamás fiai: Lőrinc és Tamás mesterek, Roh fia János fia: István és Kogyan-i János fia: Mik-
lós mester litteratus szolgálataiért, valamint a tőlük megkapott pénzösszegért a Cris megyei,
Zop….ha és Garyg folyók között fekvő, Dyanfulde nevű birtokának (ami hozzá Paris fia
Fülöp fiaitól a Posoga-i káptalan oklevelével jutott) egyik felét Tamás fiainak és Istvánnak,
a másik felét pedig Miklós litteratus-nak adta, semmiféle jogot, tulajdont és joghatóságot
magának és örököseinek ezekben meg nem tartva, hanem mindezeket rájuk ruházva. János
mester kötelezte magát, hogy nemzetsége (generatio) tagjaival (főleg István zágrábi püs-
pökkel és a saját fiaival) szemben (de másokkal szemben nem) az adományozottakat és
örököseiket a birtok kapcsán szavatolja, s ha ezt nem tenné, akkor más birtokaiból azonos
hasznú birtokot v. birtokrészt kell adjon nekik és abban meg kell őrizze őket. Erről a káp-
talan pecsétjével ellátott privilegiális, chirographált oklevelet bocsát ki a felek kérésére. Kelt
Albert mester olvasókanonok keze által, oct. Petri et Pauli, a. d. 1367., Péter mester őrka-
nonok, László, Imre, Mihály, Miklós, Jakab, Gergely, Benedek és János mesterek, kanono-
kok jelenlétében. 

E.: D10020. (61-2-10.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől tárgymegjelölés (Dyanfolde névalak-
kal és Chovkfeld birtoknévvel). Felül chirographált (ABC). Függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 178.
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525. 1367. aug. 6.

A csázmai káptalan előtt Lukács fia János fia: Tamás, Garigh districtus-beli nemes meg-
vallotta, hogy (miként biztosan megtudta) egyesek jogtalanul zaklatják Bertalant, a káptalan
őrkanonokát és fivéreit a Cris megyei, Garigh districtus-beli Dyanfelde birtok fele okán
(ami egykor Lyphina-i Nerad fia: Mihályé és annak fiaié: Bekéé, Mátéé és Jánosé volt, és
aminek békés tulajdonában most az őrkanonok és fivérei vannak). Tamás a Bertalan és fi-
vérei által iránta tanúsított kedvezés miatt önként vállalta a maga és leszármazottai nevében,
hogy ha Orton fia János fia: Chouk és örökösei – aki(k)hez Dyanfelde birtok másik fele
Nerad fia: Mihály és fiai adományából a pécsi (v. más) káptalan v. valamely konvent (locus
collegiatus) oklevelével tartozik – Dyanfelde fele okán bíróságon v. azon kívül zaklatnák
Bertalant, annak fivéreit és azok utódait, őket ő szavatolja, s ha ezt nem teljesítené, akkor
a bíró része nélküli, a per kezdete előtt kifizetendő 30 márka dénár készpénzben marasz-
talják el. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in
fe. Dominici, a. d. 1367.

E.: D10021. (61-2-11.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől: littera ad Chovkoman. Függőpecsét
fonata.

R.: Iványi 11/2. 179.

526. 1367. [?]

Anno 1367. Ismeretlen kiadó oklevelének határjárás-részlete: Apacha SomlyoHegy ol-
dala a vár alatt észak felől; napkelet felé egy Hársfa a Vaskapu út mellett, amin
ApaczaSomlyo várába járnak, mely fa földdel van körülvéve; 2 földhatár, mindkettőben
Tölg fa; 3 földhatár, az egyik délről az apácákat (Apacza Szüzek), a másik északról az ud-
varnokokat, a harmadik napkelet felől Doba határait választja el; út; másik út; országút,
ami Odvarnok Szöleös [[amit most Nagy Szöllősnek hívnak]] helységből dél felé megy;
hármas határ, az egyik délről az apácákat, a másik kettő pedig Nagy Szörcsök és Dobba
helységeket határolják; Sár erdő; ue. út; szántóföldek; országút (Orszagh uttya), amin nap-
kelet felől Vásárhelly-re járnak; BorsErdeje; Torna vizi folyó mellett 2 új szeglethatár, az
egyik keletről Szörcsök-öt, a másik nyugatról az apácák helységét választja el, és ott véget
ér a Szörcsök-i határ; ue. Torna folyón átkelve 2 új szeglethatár, az egyik kelet felől Deve-
cseri helységet, a másik nyugat felől Apacza helységet határolja; Torna vize folyón átkel
dél felé; füves (gyöpös) út nyugat felé; országút (Orszagh Uttya), ami Megyes-ről
Vásárhelly-re megy, ahol egy új földhalmot emeltek; ue. út hármas szeglethatárig, az egyik
észak felől az apácák helységét, a másik kettő Devecser-t és Megyes-t határolják. Etc., etc.
[!] Torna veze; nagy út, amin Vásárhelly-re járnak; szántóföld; másik nagy út, ami szintén
Vásárhelly-re megy; füves út (gyöpes utt), amin a szőlő (Szöllő) között járnak az Apacha
hegye oldalaira; domb (gömbölű hegyecske), ahol egy régi, megújított határ van; észak felé
megújított, régi szeglethatárok, amik ezen Zeuleus-i udvarnokokat és az apácák szőlőit
(szölleit) határolják.
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Má.: D10022. (53-2-13.) 1753. nov. 27-i magyar fordításban. Hátlapján másik újkori kéztől: Paria
metalium territorii Vasarheliensis ad moniales S. Clarae spectantis in quibus vicinitas et
commetaneitas territoriorum possessionis Doba ad castrum Somlyó pertinentis, item Nagy Szölös
et Szürcsek commemorantur. 

R.: Iványi 11/2. 180.
Megj.: A szöveg XVIII. századi magyarságát a helynevek és egyes kifejezések tekintetében meg-

hagytuk. A [[  ]] közötti rész a fordító betoldása lehet. A forrás éves kelte bizonytalan, tekintve,
hogy az újkori Má.-ok gyakran tévesen írták le azokat.

527. 1368. jan. 1.

Az aradi káptalan előtt [Gachal] fia: György megvallotta, hogy bizonyos [szükségei]
enyhítésére a Zarand megyei Gachal[wasary] birtokon levő részét minden tartozékkal okt.
6-tól (oct. fe. Mychaelis prox. venturis) annak évfordulójáig kizárólagosan Sixtus néhai
Pankata-i főesperes testvérének (germanus): Györgynek 20 aranyforintért elzálogosítja,
ennek kétszeresét fizetve, ha ezen időpontot elmulasztja. Gachal fia: György szavatolja és
megőrzi Györgyöt (Georgius Sixti) e birtokrészben, amit ha nem teljesítene, akkor a Meger
birtokon levő részét minden haszonvétellel el kell neki zálogosítsa. Azok a jobbágyok, aki-
ket György e birtokrészre visz lakni, annak kiváltása idején szabadon távozhatnak onnan.
D. oct. Nat. d., a eiusdem 1368.

E.: D9004. (98-23-7.) Papír. Foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla
alakú pecsét töredékei.

Tá.: az 547. számú oklevélben. A kiegészítések innen származnak. Eltérő névalakja: Pankota.

528. 1368. ápr. 29.

A váradi káptalan tudatja, hogy Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja
és titkos kancellárja kötelezvénylevele szerint Hene-i Domonkos fiai: László és Mihály ápr.
28-án (f. VI. p. Georgii) Lochonch-i István néhai bán fia: Dénes mester ellen birtokügyben
meg kellett jelenjenek színük előtt. Akkor egyrészről Domonkos fiai: László és Mihály a
maguk és fivérük: Tamás nevében (László pedig kiskorú, általa odavezetett fiai: Péter és
Miklós nevében is, akik esetleges terhét és bírságát az ügyben magára vállalta), másrészről
Dénes mester megvallották, hogy úgy egyeztek meg, miszerint Domonkos fiai a nagyapjuk
(avus): Samud birtokrészei harmadát (kivéve a Cygan és Hene birtokokon levő részeket)
minden tartozékkal Dénes mesternek adták, aki viszonzásul a Bezded birtokon levő része
harmadát minden haszonvétellel Domonkos fiainak: Lászlónak, Mihálynak és Tamásnak
adta. László és Mihály júl. 1-jén (oct. Nat. Johannis Bapt.) fivérüket: Tamást a nádor elé
kell állítsák (v. nevében jelenjenek meg ügyvédvalló levéllel, aminek erejével az átörökített
birtokrészek ügyében oklevelet adathatnak ki), és ha ezt nem teljesítik, a birtokrészüket
iktatniuk kell Dénes mesternek. D. sab. p. Georgii, a. d. 1368.

E.: 1. D244. (97-8-12.) Papír. Hátlapján azonos (magnifico viro domino Ladislao regni Hungarie
palatino super conventione possessionaria in capitulo Waradiensi modo interius expresso facta,
seriesque eiusdem ad octavas festi nativitatis beati Johannis Baptiste est reportanda) és  újkori kéztől
tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú zárópecsét töredéke.

254



2. D243. (97-21-19.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint
mandorla alakú zárópecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 278–280. 

529. 1368. jún. 21.

A Tytul-i káptalan előtt János fia: András tiltakozott Zigan-i László fiai: Miklós, Péter
és Mihály, Mihály fia: János és Zigan-i Tamás fiai: János és László nevében, hogy Tamás
fia: István mester, István néhai bán fia: Dénes, Tamás fia: Dénes és Desew fiai: László,
Mihály, Dénes és Miklós, Luchunch-i nemesek birtokosztályt végeztek egymás között olyan
birtokokon, amikben Zigan-i Lászlónak, Mihálynak és Tamásnak (a képviseltek apjainak)
birtokrészeik vannak, ezért e Luchunch-i nemeseket a bármely birtokukon elvégzendő
osztálytól, a képviseltek apjait pedig akármely birtok, főleg Bezdid elfogadásától és cseré-
jétől tilalmazta. D. f. IV. an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1368.

E.: D245. (97-11-1.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú pe-
csét töredékei. 

K.: Bánffy I. 280–281. 

530. 1368. júl. 12. Visegrád

László, Opulya hercege, nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: Luchonch-i
István néhai bán fia: Dénes mester a Zygan-i Domonkos fiaival: Lászlóval, Mihállyal és
Tamással levő birtokosztálya ügyében – ami először Kont Miklós nádor, majd annak halála
után, amikor a nádori honorba a király Lászlót emelte, az ő színe előtt zajlott – a nádor
bírói engedélyéből megegyezett Domonkos fiaival, és a Bezded birtokon levő része har-
madát minden haszonvétellel nekik adta, ők pedig a nagyapjuk (avus): Samud birtokrészei
harmadát (kivéve a Zygan és Hene birtokokon levő részeiket) Dénesnek adták örökre, mi-
ként erről a nádor ezen egyezséget megerősítő nyílt oklevele szól. Mivel a Bezded-en levő,
Dénes által Domonkos fiainak adott birtokrész iktatásához szükséges kiküldeni a nádori
és konventi embereket, ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel
Zentus-i Makou fia: János v. Zentus-i Pouka fia: György v. ezen János frater-e: Pál v.
Tarkan-i Márton nádori ember aug. 22-én (oct. Ass. B. virg.) Bezded birtokra menve ve-
zesse be Domonkos fiait Dénes harmadrészébe, ha szükséges, azt határjelekkel elkülönítve,
és iktassa azt Domonkos fiainak és örököseiknek minden tartozékkal a mondott nádori
egyezséglevélben foglaltaknak megfelelően, [bárki titakozása] ellenére is, nem érintve mások
jogait, majd a konvent szept. 15-re (oct. Nat. B. virg.) tegyen jelentést. D. in Vissegrad, 12.
die oct. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1368.

E.: D246. (97-11-6.) Papír. Hiányos. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, vala-
mint zárópecsét töredéke és visszazáró pecsét nyoma. Előlapja alján kortárs kéztől: homo regius
….. filius Jakou ….. possessionis Bezded ……. Dionisii filii Stephani condam bani a parte orientali
versus septemtrionem cum omnibus suis ….. prout per ipsum Dionisium actenus possessa et
servata fuisset ….

K.: Bánffy I. 281–283.
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531. 1368. júl. 24. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a váradi káptalannak: elmondták
neki Syke testvére (germanus): György, Pankatha-i polgár (civis) nevében, hogy a Feyrkyris
folyón levő malmát Feyrkeris-i István fia Koppan fia: János ápr. 12-én (f. IV. p. Passce)
alulról kiásatta, felülről elvágatta, emiatt a malom teljesen tönkrement és neki ezzel János
100 forint kárt okozott, miközben per van közöttük függőben. Ezért az országbíró kéri a
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Chygethumysy-i László v. Zenthkyral-i Fridel
fia: László v. Zenthkyral-i Balázs fia: Lukács v. Vasary-i Miklós fia: Sandrin királyi ember
tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. in Vysegrad,
in vig. Jacobi, a. d. 1368.

E.: D9005. (98-22-22.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

532. 1368. júl. 24. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója az aradi káptalannak: elmondták
neki Syke testvére (germanus): György, Pankatha-i polgár (civis) nevében, hogy a Feyerkeris
folyón levő malmát Feyerkeris-i István fia Koppan fia: János ápr. 12-én (f. IV. p. Pasce)
alulról kiásatta, felülről elvágatta, emiatt a malom teljesen tönkrement és neki ezzel János
100 forint kárt okozott, miközben per van közöttük függőben. Ezért az országbíró kéri a
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Chygethumysy-i László v. Zenthkyral-i Fridel
fia: László v. Zenthkyral-i Balázs fia: Lukács v. Vasary-i Miklós fia: Sandrin királyi ember
tudja meg erről az igazságot, majd a káptalan tegyen jelentést a királynak. D. in Wysegrad,
in vig. Jacobi, a. d. 1368.

E.: D9006. (98-22-23.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

533. 1368. júl. 24. Visegrád

Bubeek István comes, [I.] Lajos király (H) országbírója a Zarand megyei comes-nek v.
vicecomes-nek és a szolgabíróknak: elmondták neki Pankatha-i Syke testvére (germanus):
György nevében, hogy amikor ő ápr. 9. körül (circa fe. Passce d.) a Feyrkyris folyón építeni
kezdte a malmát, Harkyan-i István fia Koppan fia: János odaküldte a famulus-ait és job-
bágyait, akik a malmot építő embereket hatalmaskodva megverték, nyíllövésekkel megse-
besítették, miközben per van függőben György és János között. Ezért az országbíró kéri
a címzetteket, hogy küldjék ki egyiküket v. kettejüket, aki tudják meg erről az igazságot,
majd tegyenek jelentést a királynak. D. in Vissegrad, in vig. Jacobi, a. d. 1368.

E.: D9007. (98-22-24.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint György Pankatha-i polgár) és újkori
kéztől tárgymegjelölések, valamint zárópecsét töredékes nyoma.
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534. 1368. júl. 24. Visegrád

Vilmos pécsi püspök, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja előtt egy-
részről Zygan-i Domonkos fiai: László, Mihály és Tamás, másrészről Kalanda-i István fia:
Imre (Luchonch-i Tamás fia: István mester nevében a budai káptalan ügyvédvalló levelé-
vel), Tusyr-i Lukács (Luchonch-i Tamás fia: Dénes nevében az országbíró ügyvédvalló le-
velével) és Chupur (dict.) István (Luchonch-i Deseu fia: László nevében királyi ügyvédvalló
levéllel) megvallották, hogy a felek a nádor előtti birtokosztályuk ügyében 4 fogott nemes
bíró döntésének vetik alá magukat, úgy, hogy 2-2 fogott nemes bírót vezetnek szept. 22-
én (quind. Nat. B. virg.) az egri káptalan elé, és amit e bírók a felek előadásait meghallgatva
döntenek, mindkét fél el kell fogadja, s ha ezt Domonkos fiai nem teszik, a bíró részével
együtti, a per kezdete előtt kifizetendő 3 márkában marasztalják el őket, ha pedig a
Luchonch-i nemesek nem fogadják el a döntést, akkor őket 9 márkában ugyanígy. A felek
bírói a döntés meghozatala előtt nem távozhatnak a helyszínről, s ha ezt valamelyik fél
bírói mégis megtennék, akkor a másik fél bírói döntsenek, és azt a felek el kell fogadják, s
ha valamelyikük ezt nem tenné, a mondott büntetés sújtsa. D. in Vissegrad, in vig. Jacobi,
a. d. 1368.

E.: D242. (97-10-14.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint vissza-
záró pecsét nyoma; zárópecsét körvonalában: ad assertionem magistri Nicolai filii Rado de Palast.

535. 1368. aug. 2. Zólyomlipcse

[I.] Lajos király (H) a familiárisai, Losonch-i Tamás fia: István mester és nepos-a: Dénes
kérésére és szolgálataiért meghagyja királyi hatáskörrel, hogy ők Losonch-i Dénes fia néhai
Tamás mester leányának: Katalinnak és más soror-jaiknak az Istvánra és Dénesre leszár-
mazás jogán háramlott atyai birtokokból járó leánynegyedet nem birtokban, hanem pénz-
kifizetéssel adják ki az ország szokásának (lex consuetudinaria) megfelelően. D. in Lipche
Zoliensi, die crastino Petri ad vincula, a. d. 1368.

E.: D247. (96-13-3.) Előlapja alján kis titkospecsét nyoma, alatta nem olvasható relációs jegyzet.
Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések.

K.: Bánffy I. 283–284. 

536. 1368. aug. 15. Buda

[I.] Lajos király (H) a rokonának és nádorának: László Opulya-i hercegnek, v. annak
Kurmend-i officialis-ának: a Kurmend-i királyi polgárok és hospesek nevében elpanaszol-
ták neki, hogy a Raba folyó melletti kaszálóból, amiről Lajosnak és anyjának, a királynénak
bemutatták [IV.] Béla király (H) privilégiumát – amit Béla királyi utódai, majd Lajos is a
Boszniában (terra Wzure) egykor ellopott nagypecsétjével megerősítettek – és ezzel iga-
zolták, hogy Béla király adománya óta a polgárok a kaszáló békés tulajdonában és haszná-
latában voltak, Gwn-i [!] Tamás fiai: János és Péter, valamint számos szomszéduk egy nagy
részt maguknak vakmerően követelve a birtokaikhoz csatoltak hatalmaskodva (Tamás fiai
a Zecheud nevű falvukhoz), azon határokon belül, amikkel a kaszálót Béla király ezen pol-
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gároknak adta privilégiumával. Ezért a király utasítja a nádort: senkinek se engedje, hogy
e kaszálóból (amit a Kurmend-i királyi polgárok és hospesek Béla király óta eddig békésen
használtak) a Béla privilégiumában levő határokon belül bármit is elfoglaljon, követeljen
és saját birtokához csatoljon, sőt a nádor mindazt, amit a kaszáló határain belül Tamás fiai
és más szomszédok által újonnan jogtalanul elfoglaltnak talál, a Kurmend-i polgároknak
adja vissza birtoklásra és használatra a jognak megfelelően, e polgárokat pedig mostantól
minden jogtalan támadótól védje és őrizze meg e kaszálóban. Ha pedig valaki e szomszé-
dok közül bármi jogot remél a kaszálóban, azt bírói úton folytassa le. D. Bude, in fe. Ass.
virg. glor., a. d. 1368.

E.: D248. (83-1-1.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kis pecsét töredéke
alatt: commissio domine regine ex commissione baronum.

R.: Iványi 11/2. 181.

537. 1369. márc. 10. Győr

Kálmán győri püspök óhajtván a Jeneu-i Szt. Mária Magdolna-egyház pálos rendi test-
véreiről gondoskodni, hogy nyugodtabban és odaadóbban maradhassanak az isteni szol-
gálatban, a Jeneu birtokon levő egyik, most lakatlan telket, ami ezen testvérek telke (curia)
és Barthaleus fia: Máté telke szomszédságában van, az ezen falu szokása (mos) szerint egy
telekhez tartozó haszonvételekkel a Mária Magdolna-egyháznak és az ott élő testvéreknek
adja örök birtoklásra és használatra. Egy püspöki bíró v. officialis sem zaklathatja a test-
véreket ezen telek ügyében, ami legyen felmentve a földbér, az ajándék (munus) v. az adó
(collecta) fizetése alól, ahogy a testvérek óhajtották. Erről függőpecsétjével ellátott oklevelet
bocsát ki. D. Jaurinii, sab. an. Letare, a. d. 1369. Arenga.

Á.: az 556. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 182.

538. 1369. szept. 10.

Az egri káptalan előtt Zethen-i Makow fia: János (Zygan-i Domonkos fia László fiai:
Miklós, Péter és Mihály, ue. Domonkos fia Mihály fia: János és ue. Domonkos fia Tamás
fiai: János és László, az ő rokonai nevében) tiltakozott, hogy (miként rokonai megtudták)
Tamás fia: István mester, másik Tamás fia: Dénes, István néhai bán fia: Dénes és Desew
fiai: László, Mihály, Dénes és Miklós, Luchunch-i nemesek a birtokaikat felosztották, de
ezen Zygan-iaknak és apjaiknak nem adtak részt, kivéve Bezded birtokot. Mivel pedig ap-
jaik a Luchunch-i nemesekkel azonos eredetűek (ab uno stipite propaginis ortum sue
duxissent nativitatis) és ezért az ország szokása szerint közöttük egyenlő osztálynak kell
történnie, ezért a Zygan-iak a Luchunch-i nemeseket a mondott birtokosztálytól és az őket
megillető részek elrejtésétől (occultatio) és további elfoglalásától tilalmazták, miként apja-
ikat is, hogy Bezded birtokot elfogadják teljes részükként, a mondott osztályhoz beleegye-
zésüket adják és bármilyen birtokcserét tegyenek, s most tilalmazza őket Zethen-i János is
ezen rokonai nevében a káptalan előtt. D. f. II. p. Nat. virg. glor., a. d. 1369.
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E.: D249. (97-21-20.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma.

K.: Bánffy I. 284–285. 

539. 1369. szept. 14. Pozsony

[I.] Lajos király (H) Kanysa-i Lőrinc fia: János mester hű szolgálataiért és kérésére a
Cris megyei, Sopluncha és Garygh folyók közötti Dyanfelde nevű birtoka – amit a fivérére
(uterinus frater): István zágrábi püspökre a király által kiszabott fogság (impedimentum)
idején János mester bizonyos pénzösszegért a budai káptalan privilegiális és nyílt
oklevelevel eladott Myke-i Chepan fia Tamás fiainak: Lőrincnek és Tamásnak, Roh fia
János fia: Istvánnak és Kothyan-i János fia: Miklós litteratus-nak – eladását, valamint az
erről szóló káptalani és egyéb okleveleket királyi teljhatalomból és speciális kegyből ér-
vényteleníti, úgy, hogy ha János és örökösei ezen pénzösszeget a mondott nemeseknek
vissza tudják majd adni, ők azt el kell fogadják, a birtokot pedig minden haszonvétellel és
tartozékkal Jánosnak és örököseinek vissza kell adják, ellentmondás nélkül. D. Posonii, in
fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1369.

Á.: az 543. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 183. 

540. 1369. okt. 10. 

Az aradi káptalan 1369. okt. 10-én (5. die oct. Michaelis, a. d. 1369) kiadott oklevele
szerint Gachal fia: György a Zarand megyei Gachalwasary birtokon levő részét nem vál-
totta ki 20 aranyforintért Sixtus néhai főesperes fivérétől (germanus): Györgytől, ezért
saját kötelezettségének megfelelően a 20 forint kétszeresében marasztaltatott el.

Tá.: az 547. számú oklevélben.

541. 1369. nov. 10.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.) fel-
idézve néhai Eldurbuh fia: Vilmos, a királyi aula lovagja az ő és országa feladataiban folya-
matosan teljesített hű szolgálatait, továbbá a király kormányzata és méltósága felemelésére
fordított fáradozásait és költségeit, mindezekért királyi kedvezéssel és speciális keggyel Vil-
most, valamint fivéreit, ezen Eldurbuh fiait: Palkhard pozsonyi prépostot, Jánost, Frigyest
és Pertold-ot, valamint örököseiket az ország bírói és jogszolgáltatói bírósága és jogható-
sága alól örökre kiveszi, őket csak a királyi személyes jelenlét bíróságának megtartva. Uta-
sítja a nádort, az országbírót, helyetteseiket, a megyésispánokat, szolgabírókat és az ország
valamennyi bíróját és jogszolgáltatóját, hogy mostantól Eldurbuh fiai és örököseik felett a
pereikben ezen királyi kegy ellenében ne ítélkezzenek. Továbbá királyi kegyességből
(benignitas, liberalitas) az általa Vilmos és néhai apja szolgálataiért adományozott Vasvár
megyei Monyorokerek, Colon, Zenthpeturfalua, Karachunfalua, Belyd, Toutfalu ~ Totfalu
és Hassas nevű birtokaikon lakó népeiket v. jobbágyaikat örökre felmenti a királyi kamara-
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haszna fizetése alól, ezért utasítja minden jelenlegi és jövőbeli kamaraispánját, hogy mos-
tantól Eldurbuh fiai jobbágyait, vagyis a mondott birtokok lakóit ezen kegy ellenében a
kamarahaszna kifizetésének elmulasztása miatt ne zaklassák, személyükben és javaikban
ne terheljék. Emellett megengedi a király, hogy Vilmos, a fivérei: János, Frigyes és Pertold,
valamint örököseik ítélkezhetnek azon tolvajok, rablók és más gonosztevők felett, akiket
mondott birtokaik határain belül elfognak, őket megkínozhatják és megfelelő büntetéssel
sújthatják, továbbá e birtokok területén akasztófákat és más kínzóeszközöket építhetnek
és tarthatnak. Erről új kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki. Kelt
László veszprémi püspök, királynéi kancellár, a királyi aula alkancellárja keze által, IV. Id.
Nov., a. d. 1369., uralkodása 28. évében, amikor Tamás esztergomi érsek, decretorum
doctor, örökös esztergomi comes, István kalocsai érsek, sacre pagine professor, Domonkos
testvér zárai, Vgulin spalatói, Vgo raguzai érsek, Demeter váradi, Kálmán győri, István
zágrábi, Demeter erdélyi, Mihály egri, Vilmos pécsi, Domonkos csanádi, János váci, Péter
boszniai, László nyitrai, István szerémi, Miklós knini, Demeter nonai, Miklós traui, István
fárói, Jakab makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, a
korbáviai szék üresedésben, magnifici László opuliai herceg, nádor, Imre erdélyi vajda,
Zeech-i Miklós comes országbíró, János királyi tárnokmester, Zudar Péter egész Sclauonia
(regnum Sclauonie) bánja, királyi pohárnokmester, Simon Dalmácia és Horváto. (C) bánja,
Miklós Machou-i bán, Pál királyi asztalnok-, János királyi ajtónálló-, István királyi lovász-
mester, ezen László herceg pozsonyi comes. Arenga.

Á.: V. László király, 1455. máj. 5. D10024. (50-1-5.)
R.: Iványi 11/2. 184.

1369. nov. 19. [! ∋: 1349. nov. 19.]
[I.] Lajos király (H) adománylevele. D. Bude, in fe. Elisabeth, a. d. 1369. [! ∋: 1349.] 

Má. 1-3.: D9577. (8-1-2.) Újkoriak, mind téves évszámmal.
R.: Iványi 11/2. 185–187.
Megj.: Az oklevél helyes dátumú E.-je: DL 4088. (NRA 178-26.), R.-ja: Anjou-oklt. XXXIII.

869. szám.

1369. nov. 19. [! ∋: 1349. nov. 19.]
[I.] Lajos király (H) parancslevele a nyitrai káptalannak. D. Bude, in fe. Elisabeth, a. d.

1369. [! ∋: 1349.] 

Á.: a 364. számú oklevélben. 

542. 1369. dec. 6.

A csázmai káptalan előtt uruk és főpapjuk: István zágrábi püspök és fivére, néhai János
mester fiai: János és Miklós megvallották, hogy Decha-i Roh fia János fia: István mester
azon szolgálataiért, amiket a javait és személyét nem kímélve számos módon, jelesül a püs-
pökre kiszabott fogság (impedimentum) idején nekik teljesített, a Cris megyei Dyanfelde
nevű birtokukat minden haszonvétellel (jobbágyok, szántóföldek, kaszálók, berkek, vizek)
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és más tartozékokkal István mesternek és örököseinek adták, semmiféle jogot, tulajdont
és joghatóságot ott mostantól maguknak és leszármazottaiknak meg nem tartva, hanem
mindezeket István mesterre és örököseire átruházva. Erről a káptalan függőpecsétjével el-
látott privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in fe. Nicolai, a. d. 1369.

E.: D10023. (61-2-12.) Hártya. Hátlapján középkori (Dyanfeld névalakkal) és újkori kezektől
tárgymegjelölések. Mandorla alakú függőpecsét és fonata. 

R.: Iványi 11/2. 188.

543. [1369.] dec. 13. 

A zágrábi káptalan előtt megjelent egyrészről uruk és főpapjuk: István zágrábi püspök
a fivére (uterinus frater), Kanisa-i Lőrinc fia János mester fiaival: Jánossal, a káptalan ka-
nonokával és Miklóssal, másrészről Bertalan csázmai őrkanonok a maga és fivérei (frater
carnalis), Arad-i Tamás fiai: Lőrinc és Tamás nevében, és előbbiek megvallották, hogy a
püspök és már elhunyt fivérei: János és Benedek a király által rájuk kiszabott fogság
(impedimentum) idején  sürgető szükségükben a Cris megyei, Garygh districtus-beli
Dyanfelde birtokot a zágrábi káptalan, majd az óbudai (vetus Buda) káptalan oklevelével
részben Bertalan őrkanonoknak és fivéreinek, részben Kothan-i Miklós litteratus-nak bi-
zonyos pénzösszegért eladták. Mikor a püspököt és fivéreit a király végül feloldotta a fogság
alól, speciális kegyből érvénytelenített minden birtokeladást és -átörökítést (főleg Dyanfelde
birtokét), amiket a püspök, fivére: János mester és örökösei a fogság idején bárkinek tettek,
miként ez a király titkospecsétjével ellátott, a káptalannak bemutatott nyílt oklevelében
szerepel (l. 539. szám). És bár a püspök és fivérei örökösei a király ezen levelének erejével
Dyanfelde-t szabadon birtokolhatták volna, de mivel az őrkanonok és fivérei a püspöknek
és fivéreinek hűen szolgáltak, nem kímélve javaikat és személyüket, ezért a püspök, János
és Miklós Dyanfelde birtokot minden tartozékkal Bertalan őrkanonoknak, fivéreinek: Lő-
rincnek és Tamásnak, valamint örököseiknek adták szavatosság vállalásával (a mondott ki-
rályi oklevél speciális kegyével, erejével és hatáskörével e birtok korábbi eladását az
őrkanonoknak és fivéreinek megerősítve), semmiféle jogot v. tulajdont maguknak és utó-
daiknak, valamint Miklós litteratus-nak meg nem tartva e birtokban, hanem ezeket teljesen
az őrkanonokra és fivéreire ruházták. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott oklevelet
bocsát ki. D. in fe. Lucie, a. d. supradicto. [1369.]

Á.: az 558. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 189.

544. 1370. máj. 11. Székelyvásárhely

[I.] Lajos királytól (H) kérte a Vasvár megyei Kuchk-i Domonkos fia: András, hogy
mivel nincs örököse, emiatt királyi kegyességből (regie benignitatis clementia) engedélyezze
neki, hogy a Kuchk-ön levő birtokrészét és egyéb ingó és ingatlan javait bárkinek (át)ad-
hassa és  ezekről végrendelkezhessen (legare). Lajos a kérésre, valamint Osl fia: János mes-
ter, Somlyo-i és Tyhon-i királyi várnagy, András ura közbenjárására mindezt speciálisan
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megengedi Andrásnak. D. in Zekuluasarhely, sab. p. Johannis an. portam Latinam, a. d.
1370.

Á.: a 614. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 26.
R.: Iványi 11/2. 191; Erdélyi Okm. IV. 847. szám.

545. 1370. máj. 16. Visegrád

László, Opulia hercege, nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: Zygan-i Do-
monkos fia: László ápr. 21-től (ab oct. Passce d.) 25 napig állt színe előtt Dénes fia Tamás
mester fia: István, másik Tamás fia: Dénes, valamint Lochonch-i Deseu fiai: László, Dénes,
Mihály és Miklós ellenében, akik a konvent idézőlevele ellenére nem jelentek meg, nem is
küldtek senkit, így a nádor bírságlevelével őket elmarasztalta. Domonkos fia: László be-
mutatott 7, különböző években kiadott bírságlevelet: Konth Miklós néhai nádor 2, Bubeek
István comes néhai országbíró 2 és a nádor 3 oklevelét, állítva, hogy ezek tartalmazzák
vádját (actio). Az első kettő (Miklós nádoré és István comes-é) szerint Dénes fia: Tamás
mestert és annak fiait: Istvánt és Tamást Domonkos fia: László ellen Miklós nádor perha-
lasztó levele szerint először 1359. jún. 16-ra (ad. oct. Penth., a. d. 1359.) a nádor elé, má-
sodjára pedig István comes perhalasztó levele szerint 1361. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.,
a. eiusdem 1361.) István comes elé megidézték, de mivel nem jelentek meg ezen időpont-
okban és nem is küldtek senkit maguk helyett, bírságokban marasztalták el őket. A har-
madik (Miklós nádoré) 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 közgyűlésén
Zygan-i Domonkos fia: László előadta, hogy ő Lochunch-i Dénes fia Deseu fiaival: Lászlóval,
Dénessel, Mihállyal és Miklóssal egy osztályos nemzetségi ágon (in una divisionali
generationis 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 marasztalta
el, ha magukat nem tudják észszerűen kimenteni. István comes másik oklevele és László
nádor 3 oklevele szerint Tamás fia: István és másik Tamás fia: Dénes István comes elé
annak perhalasztó levele szerint, ill. Deseu mondott 4 fia a nádor elé annak perhalasztó
oklevele szerint 1368. márc. 1-jére (ad oct. diei Cynerum, a. d. 1368.), majd Tamás fia: Ist-
ván, másik Tamás fia: Dénes és Deseu fiai a nádor elé annak perhalasztó oklevele szerint
a Lajk vajda elleni királyi had [1369.] dec. 7-re kihirdetett oszlásának 15. napjára, dec. 21-
re (ad quind. residencie regalis exercitus contra Layk woyuodam moti et ad oct. Andree
prox. preteriti proclamate), végül ugyanők a Lelez-i konvent idézőlevele szerint [1370.]
márc. 6-ra (ad oct. diei Cynerum prox. elapsos) megidézve nem jelentek meg László fel-
peres ellenében a nádor előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett, így minden esetben
bírságokban marasztalták el őket. Ezen oklevelek megtekintése után László követelte a
birtokosztályt mind Desev fiaitól, mind Tamás fia: Istvántól és ue. Tamás fia Tamás fia:
Dénestől, és magának igazságot kért a nádortól az ügyben. Mivel a pereket az ország szo-
kása szerint nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni a peres ellenfél távollétében, csak
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ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és, ha szükséges, hármas kikiáltások követik
(non alique cause solis simplicibus citationibus absentante se parte adversa iuxta regni
consuetudinem solent terminari nisi evocationes possessionariis introductionibus inmixte
trineque si necesse fuerit consequerentur proclamationes), a jog ellen lázadókat pedig vég-
leges idézésekkel (evocationes consultivas) az igazság ösvényére hívni a bírói kegyesség fő
bizonyítéka, ezért a nádor kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Zenthus-i
Makou fiai: János v. Pál v. Cheke-i Simon v. Tarkan-i László fia: Márton nádori ember
Lászlót v. képviselőjét e Lochunch-i nemesek Bezded nevű birtokába 15 napi, csak szük-
séges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli tartózkodásra bevezetve Tamás fia: Ist-
vánt, Tamás fia: Dénest, valamint Deseu fiait: Lászlót, Dénest, Mihályt és Miklóst a
birtokosztály ügyében, továbbá a meg nem jelenéseik miatti bírságaik nádornak és a peres
ellenfélnek történő kifizetésére (Tamás fia: István 18 márkát, Tamás fia Tamás fia: Dénes
18 márkát, István és Dénes közösen 6 márkát – amikben ők, apáik és Dénes nagyapja el-
marasztaltattak –, Dénes fiai pedig 60 márkát fizessenek) jún. 9-re (ad oct. Penth.) idézze
meg Domonkos fia: László ellenében a nádor elé, majd a konvent tegyen jelentést ugyan -
akkorra. Jelen oklevelet a nádor a prothonotarius-a: Jakab mester és a nála levő nádori pe-
csétek távolléte miatt ezen Jakab pecsétjével látja el. D. in Wissegrad, 26. die termini
prenotati, a. d. 1370.

E.: D250. (97-8-14a.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 295–298.
R.: Iványi 11/2. 192.

546. 1370. jún. 6. Buda

[I.] Lajos király a Riczo-i várnagynak v. alvárnagynak és annak Hosszúmező (Longus
campus) falubeli officialis-ának: elpanaszolta neki Henrik Hager, a Riczo várhoz tartozó
Hosszúmező királyi soltésza, hogy a címzettek őt zaklatják és javait jogtalanul elveszik.
Ezért a király utasítja őket, hogy Henriket jogtalanul ne zaklassák, javait ne vegyék el, amit
elvettek, adják neki vissza, őt jogaiban és kiváltságaiban engedjék szabadon és békésen
megmaradni. D. Bude, f. V. p. Pent., a. 1370.

Á.: Turóci konvent, 1490. ápr. 18. 41-1-1. Eszerint titkospecséttel ellátott nyílt oklevél volt. (Új-
kori Má.-ban.)

547. 1370. jún. 27. Nadab

László, Opulia hercege, nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zarand és Bekes me-
gyék nemesei közösségének jún. 20-án (f. V. p. quind. Penth.) Nadab falu mellett tartott
közgyűlésén (congregatio generalis) Albert fia: Lukács – Sixtus néhai Pankota-i főesperes
fivére (germanus): György nevében az aradi káptalan ügyvédvalló levelével – bemutatta
Gachal fia: György ellenében az aradi káptalan két nyílt levelét (l. 527. és 540. szám). Gachal
fia: György erre azt felelte, hogy a mondott 20 forintot és annak kétszeresét szegénysége
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miatt jelenleg készpénzben nem tudja kifizetni a másik Györgynek, de mondott birtokré-
szét a vállalásának megfelelően az aradi káptalan kötelezvénylevelében levő módon kész
iktatni neki. Azonban Bertalan fia: Péter és Keer-i Leukus fia: Miklós, Gachal fia: György
frater patruelis-ei őt a Gachalwasary birtokon levő rész Sixtus fivérének történő iktatásától
tilalmazták. Gachal fia: György erre azt mondta, hogy mivel a birtokrészt ezen frater-ei
joga sérelmére a tilalmazás miatt nem iktathatja a másik Györgynek, ezért az összesen 40
forintot a nádor által kijelölendő időpontban kifizeti neki. Ezért a nádor a közgyűlésen
vele levő vicecomes-ekkel, szolgabírókkal, esküdt ülnökökkel és nemesekkel meghagyta,
hogy színe előtt Gachal fia: György e 20 forintot és annak kétszeresét, vagyis 40 forintot
Sixtus fivérének és a nádornak [1371.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) a királyi kúriában fizesse
ki. D. 8. die congregationis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1370.

E.: D9008. (98-23-8.) Papír. Hátlapján azonos (eszerint György Gachalwasary-i) és újkori kéztől
tárgymegjelölések, valamint zárópecsét körvonala. Kortárs kezektől: pro Georgio Benedictus
litteratus filius Stephani cum Orod, Georgius filius Gachal non venit de Zarand comitatu; Solvit;
Capitulo Orodiensi homo noster Mychael filius Tebe de Kereky vel Mychael filius Beke de eadem
aut Ladizlaus dictus Zeep de Chygatyuisse seu Johannes filius Valentini de predicta Kereky.

548. 1370. jún. 29.

László, Opulia hercege, nádor (H) 1370. jún. 29-én (28. die Passce [! ∋: Penth.], a. d.
1370.) kiadott oklevele szerint Zygan-i Domonkos fia: László ápr. 21-től (ab oct. Passce
d.) 25 napig állt színe előtt Dénes fia Tamás mester fia: István, másik Tamás fia: Dénes,
valamint Lochonch-i Deseu fiai: László, Dénes, Mihály és Miklós ellenében, akik a konvent
idézőlevele ellenére nem jelentek meg, nem is küldtek senkit, így a nádor bírságlevelével
őket elmarasztalta. Domonkos fia: László bemutatott 7, különböző években kiadott bír-
ságlevelet: Konth Miklós néhai nádor 2, Bubek István comes néhai országbíró 2 és a nádor
3 oklevelét, állítva, hogy ezek tartalmazzák vádját (actio). Az első kettő (Miklós nádoré és
István comes-é) szerint Dénes fia: Tamás mestert és annak fiait: Istvánt és Tamást Do-
monkos fia: László ellen Miklós nádor perhalasztó levele szerint először 1359. jún. 16-ra
(ad. oct. Penth., a. d. 1359.) a nádor elé, másodjára pedig István comes perhalasztó levele
szerint 1361. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d., a. eiusdem 1361.) István comes elé megidézték,
de mivel nem jelentek meg ezen időpontokban és nem is küldtek senkit maguk helyett,
bírságokban marasztalták el őket. A harmadik (Miklós nádoré) 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 közgyűlésén Zygan-i Domonkos fia: László előadta, hogy ő
Lochunch-i Dénes fia Deseu fiaival: Lászlóval, Dénessel, Mihállyal és Miklóssal egy osz-
tályos nemzetségi ágon (in una divisionali generationis 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 marasztalta el, ha magukat nem tudják észszerűen kimenteni.
István comes másik oklevele és László nádor 3 oklevele szerint Tamás fia: István és másik
Tamás fia: Dénes István comes elé annak perhalasztó levele szerint, ill. Deseu mondott 4
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fia a nádor elé annak perhalasztó oklevele szerint 1368. márc. 1-jére (ad oct. diei Cynerum,
a. d. 1368.), majd Tamás fia: István, másik Tamás fia: Dénes és Deseu fiai a nádor elé annak
perhalasztó oklevele szerint a Lajk vajda elleni királyi had [1369.] dec. 7-re kihirdetett osz-
lásának 15. napjára, dec. 21-re (ad quind. residencie regalis exercitus contra Layk woyuodam
moti et ad oct. Andree prox. preteriti proclamate), végül ugyanők a Lelez-i konvent
idézőlevele szerint [1370.] márc. 6-ra (ad oct. diei Cynerum prox. elapsos) megidézve nem
jelentek meg László felperes ellenében a nádor előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett,
így minden esetben bírságokban marasztalták el őket. Ezen oklevelek megtekintése után
László követelte a birtokosztályt mind Desev fiaitól, mind Tamás fia: Istvántól és ue. Tamás
fia Tamás fia: Dénestől, és magának igazságot kért a nádortól az ügyben. Mivel a pereket
az ország szokása szerint nem szokás egyszerű idézésekkel befejezni a peres ellenfél tá-
vollétében, csak ha birtokba bevezetésekkel vegyes idézések és, ha szükséges, hármas ki-
kiáltások követik (non alique cause solis simplicibus citationibus absentante se parte adversa
iuxta regni consuetudinem solent terminari nisi evocationes possessionariis
introductionibus inmixte trineque si necesse fuerit consequerentur proclamationes), a jog
ellen lázadókat pedig végleges idézésekkel (evocationes consultivas) az igazság ösvényére
hívni a bírói kegyesség fő bizonyítéka, ezért a nádor kérte a konventet, hogy küldjék ki ta-
núságukat, akivel a nádori ember Lászlót v. képviselőjét e Lochunch-i nemesek Bezded
nevű birtokába 15 napi, csak szükséges élelemmel való, mindenféle rombolás nélküli tar-
tózkodásra bevezetve Tamás fia: Istvánt, Tamás fia: Dénest, valamint Deseu fiait: Lászlót,
Dénest, Mihályt és Miklóst a birtokosztály ügyében, továbbá a meg nem jelenéseik miatti
bírságaik nádornak és a peres ellenfélnek történő kifizetésére (Tamás fia: István 18 márkát,
Tamás fia Tamás fia: Dénes 18 márkát, István és Dénes közösen 6 márkát – amikben ők,
apáik és Dénes nagyapja elmarasztaltattak –, Dénes fiai pedig 60 márkát fizessenek) jún.
9-re (ad oct. Penth.) idézze meg Domonkos fia: László ellenében a nádor elé, majd a kon-
vent tegyen jelentést ugyanakkorra. Jún. 9-én Domonkos fia: László bemutatta László ná-
dornak a konvent jelentését, miszerint Nog[tarkan]-i László fia: Márton nádori ember és
Péter pap, a konvent embere máj. 25-én (sab. p. Asc. d.) Tamás fia: Istvánt, másik Tamás
fia: Dénest, valamint Deseu fiait: Lászlót, Dénest, Mihályt és Miklóst Bezded nevű birto-
kukon Domonkos fia: László ellenében jún. 9-re a nádor elé idézték. Ám e Lochonch-i
nemesek akkor nem jelentek meg László nádor előtt, nem is küldtek senkit maguk helyett,
bírságaikat sem fizették ki, így a meg nem jelenésük miatt a szokásos bírságokban, a korábbi
bírságaik ki nem fizetése miatt pedig azok kétszeresében marasztaltattak el a nádor más
oklevelével, Domonkos fia: László pedig a szokásnak (mos) megfelelően mindezek ügyé-
ben igazságot kért magának a nádortól, aki, mivel e Lochonch-i nemeseket könyörületes
figyelmeztetés útján három vásári kikiáltással akarta a jognak való engedelmességre hívni,
ezért írásban kérte a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel a nádori ember Tamás
fia: Istvánt, másik Tamás fia: Dénest, valamint Deseu fiait: Lászlót, Dénest, Mihályt és
Miklóst a birtokosztály ügyében, valamint az összesen 222 márka bírságuk nádornak és a
peres ellenfélnek való kifizetésére Domonkos fia: László ellenében aug. 1-jére (ad oct. Ja-
cobi) 3 megyei vásáron nyilvánosan kiáltsa ki a nádor elé megjelenésre, kihirdetve, hogy
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ha mindezt nem teljesítik, a nádor a távollétük és ellenszegülésük ellenére is lezárja a pert
további halasztás nélkül, majd a konvent tegyen jelentést ugyanakkorra.

Tá.: az 568. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 316–321. (Tá.-ban.)

549. [1370. okt. 13.] Visegrád 

[László] nádor (H), a kunok bírája ….. tárgyalását, amivel egyrészről a felperes Zygan-i
Domonkos fia: László mester és István ….. másik Tamás fia: ….. és Luchunch-i Deseu
fiai: László, Dénes, Mihály és Miklós között …… a nádor kikiáltató levelének és a Lelez-i
konvent jelentésének megfelelően ….. okt. [6-án] ([oct.] Mychaelis) tartozott, királyi írásos
parancsból ….. 222 márka bírságnak a …. peres ellenfélnek ….. e kétszeres, a nádornak
járó bírságoknak a  ……. jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) … halasztja. D. in Vissegrad, 8. die
termini prenotati, a. d. [1370.]

E.: D250a. (97-8-14.) Papír. Az oklevél harmada hiányzik. Hátlapján azonos (Lochunch név-
alakkal) és újkori kézől tárgymegjelölés, utóbbi szerint 1370. évi. Kortárs kéztől: Due ambe solvit.
Pro actore personaliter, pro in Stephanus filius Chupur, ex in Dyonisius personaliter ad Georgii
octavas nobis tali modo quod nec residencie exercitus nec regalibus nec reginalibus ac aliis.

550. 1370.

[I.] Lajos király megerősíti Csák Máté 1320. évi oklevelét (l. 170. szám).

Á.: Turóci konvent, 1490. ápr. 18. 41-1-1. (18. századi másolatban.)

551. 1371. febr. 11. Visegrád

László opuliai (Opulensis) és Wieluń-i (Velunensis) herceg, nádor (H), a kunok bírája tu-
datja, hogy korábbi döntéshozó oklevele szerint Gachalvasary-i Gachal fia: György jan. 13-
án (oct. Epiph. d.) 20 aranyforintot és annak kétszeresét kellett kifizessen színe előtt Sixtus
néhai Pankata-i főesperes fivérének (germanus): Györgynek. A kitűzött napon Gachal fia:
György nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, pedig István fia: Benedek
litteratus az aradi káptalan ügyvédvalló levelével Sixtus fivére nevében 29 napig várt rá a
nádor előtt, aki ezért Gachal fia: Györgyöt e 40 forint kétszeresében marasztalja el, ha magát
nem tudja észszerűen kimenteni. D. in Vissegrad, 30. die termini prenotati, a. d. 1371.

E.: D9009. Papír. Hátlapján azonos (Gachaluasary névalakkal) és újkori kéztől tárgymegjelölés,
valamint zárópecsét töredékes nyoma. Kortárs kéztől: Solvit due. Comitatus de Zarand.

552. 1371. szept. 25.

A Tytul-i káptalan előtt Kis (Parvus) Tamás mester, Seel-i comes elmondta, hogy a
Bezdeed, Zygan, Hene és Almas birtokokon levő részeit rábízta frater-ére: Lászlóra vé-
delmezésre, úgy, hogy ha e birtokrészeket vissza akarja kapni, László azokat bármikor

266



azonnal vissza kell adja neki korábbi állapotukban, a jogaik csorbítása és a jobbágyok ki-
fosztása nélkül. D. f. V. an. Michaelis, a. d. 1371.

E.: D251a. (97-12-13.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú
pecsét töredékei.

553. 1371. okt. 15. Visegrád

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi perhalasztó
oklevelének megfelelően bíróságán János fia: Pál (Lochonch-i néhai István bán fia: Dénes
mester nevében a váci káptalan ügyvédvalló levelével) okt. 6-án (oct. Mychaelis) Petend-i
Idex ellenében bemutatta a szenternyei (S. Irineus) káptalan – a király abban átírt parancsára
birtokvisszavételről (recaptivatio), tilalmazásról és idézésről jelentő – oklevelét, mondván,
hogy ez tartalmazza Dénes vádját (actio). Eszerint amikor Dénes mester Nagy (Magnus)
Domonkos királyi emberrel és András mesterrel, a káptalan kanonokával és tanúságával
márc. 28-án (f. VI. an. Ramispalmarum) többek között Tuz birtokra ment a szomszédok
összehívásával, és azt mint sajátját magának iktattatni akarta a királyi és káptalani emberekkel,
őket Petend-i Idex a birtok Dénesnek történő visszavételétől és iktatásától tilalmazta, emiatt
a királyi és káptalani emberek Idex-et máj. 1-jére (oct. Georgii) Dénes ellen a királyi jelenlét
elé idézték. Az oklevél bemutatása után Pál képviselője az ellentmondás okát tudakolta,
mire Idex nevében Gergely fia: Mihály ue. káptalan ügyvédvalló levelével azt felelte: Idex
azért tilalmazott, mert Tuz birtok hozzá tartozik oklevelekkel, amiket az országbíró által ki-
jelölendő későbbi időpontban bemutat. Miklós comes ezért az ország vele ítélkező neme-
seivel meghagyja, hogy Idex az okleveleit [1372.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) mutassa be színe
előtt Dénes ellenében, amiket megtekintve döntést hoz majd a felek között, ahogy a jog
rendje megköveteli. D. in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1371.

E.: D251. (95-11-7.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint
zárópecsét körvonala. Solvit-jel.

554. 1371. dec. 11. 

Az aradi káptalan jelenti László opuliai és Wieluń-i (Velunensis) hercegnek, nádornak
(H), a kunok bírájának, hogy megkapva döntéshozó oklevelét, az abban megnevezett
Varous fia: Mihállyal (Domonkos fia: János mester Kereszeg-i várnagy officialis-ával, ná-
dori emberrel) kiküldték tanúságul aléneklőkanonokukat: Jánost, akik dec. 7-én (oct.
Andree) Gachal fia: György Vasary és Meger birtokokon levő részeire mentek a szomszé-
dok összehívásával, és ezeket, amik ……. aranyforintot értek, minden haszonvétellel két-
harmad részben [a nádor] és egy harmad részben Sixtus néhai Pankata-i főesperes fivére
(germanus): György kezéhez iktatták addig, míg …….. v. mások, akiket ez megillet, ……
a főesperes [fivérétől] a mondott összegért kiváltják, és erre jan. 13-át (oct. Epiph. d.) ……
a nádor előtti megjelenésre. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1371.

E.: D9010. (98-22-1.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
mandorla alakú zárópecsét töredékes nyoma.
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555. 1372. jan. 28. Visegrád

László opuliai és Wieluń-i (Velunensis) herceg, nádor (H), a kunok bírája 1372. jan. 28-
án (16. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1372.) Vysegrad-on kiadott privilegiális oklevele sze-
rint színe előtt Sixtus néhai Pankotha-i főesperes fivére (germanus): György perbe vonta
Keer-i Gachal fia: Györgyöt, aki a Wasary és Megyer birtokokon levő részeit elzálogosította
neki a privilégiumban felsorolt oklevelek által. És mivel György (Georgius Gachal) ellené-
ben a nádor előtt Sixtus fivére a bírói perszakaszokat teljesítette (terminos complevisset
iuridicos), ezért a nádor Gachal fia: György mondott birtokrészeit zálogjogon való tartásra
(conservare) a főesperes fivérének ítélte és nádori hatáskörrel a privilégiumban megneve-
zett nádori és aradi káptalani emberrel összesen 116 aranyforint fejében kétharmad részben
a saját bírói, egyharmad részben a főesperes fivére kezeihez csatoltatta és iktattatta e bir-
tokrészek kiváltásáig.

Tá.: Zsigmond király, 1416. jún. 11. D9045. (98-27-0.)

556. 1372. ápr. 4. Győr

Kálmán győri püspök kinyilvánítja: mivel nem akarja, hogy a Torna falubeli Szt. Mária
Magdolna-kolostor perjele és pálos rendi remete testvérei a jogaikban kárt szenvedjenek,
hanem őket ezekben meg kell védje, ezért amikor Péter testvér perjel bemutatta neki ko-
rábbi, elveszett függőpecsétjeivel és új gyűrűspecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes
privilegiális okleveleit (l. 357., 381., 478., 484., 485., 496. és 537. szám), ő ezeket a perjel ké-
résére átírta új, függő nagypecsétjével ellátott oklevelében. D. Jaurini, oct. Passce, a. eiusdem
1372.

E.: D10025. (53-2-15.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kéztől tárgymegjelölések. Függő-
pecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 193.

557. 1372. máj. 7.

A zágrábi káptalan Labas (dict.) Gergely, Roh fia János fia: István mester familiárisa ok-
levél-bemutatása alapján függő új pecsétjével ellátott, chirographált oklevelében átírja saját,
korábbi pecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes nyílt oklevelét (l. 514. szám). D. sequenti
die Asc. d., a. eiusdem 1372.

E.: D10026. (61-2-13.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől: Dyanfeld, újkori kéztől tárgymeg-
jelölés. Felül chirographált (ABCD). Függőpecsét fonata.

R.: Iványi 11/2. 195.

558. 1372. máj. 7.

A zágrábi káptalan Labas (dict.) Gergely, Roh fia János fia: István mester familiárisa ok-
levél-bemutatása alapján függő új pecsétjével ellátott, chirographált oklevelében átírja saját,
korábbi pecsétjével ellátott, ép és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. 543. szám). D.
sequenti die Asc. d., a. eiusdem 1372.
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E.: D10027. (61-2-14.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől: ad Dyanfelde, újkori kezektől tárgy-
megjelölések. Felül chirographált (ABCD). Hiányos függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 194.

559. 1372. máj. 24. Verpelét

László opuliai (Opulya) és Wieluń-i (Velunensis) herceg, nádor (H), a kunok bírája tu-
datja, hogy a Heueswyuar megyei nemesek közösségének máj. 17-én (f. II. p. Penth.)
Velpreth falu mellett tartott közgyűlésén (congregatio generalis) Paztoh-i Domonkos fia:
János elmondta, hogy Paztoh birtok minden jogcímen hozzá tartozik, elődei (nagyapja és
apja) annak békés tulajdonában voltak, és ez ismeretes a megye vicecomes-ének, szolga-
bíróinak és esküdt ülnökeinek. Kérésére a nádor megkérdezte őket, mit tudnak erről, mire
ők hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhan-
gúan tanúsították, hogy Paztoh birtok Domonkosé (János apjáé) és elődeié volt, akik annak
tulajdonában voltak és ott békésen laktak. Erről a nádor Jánosnak nyílt oklevelet bocsát
ki. D. 8. die congregationis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1372.

E.: D253. (96-8-1.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől feljegyzések (affirmatoria super civitate
Paztoh; suo modo affirmarunt iure hereditario pertinere), újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint
pecsét körvonala.

560. 1372. jún. 14. Verpelét

László opuliai és Wieluń-i (Velunensis) herceg, nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy
a Neugrad és Hont megyei nemesek közösségének jún. 7-én (f. II. p. oct. Corporis Christi)
Gyarmath falu mellett tartott közgyűlésén (congregatio generalis) Paztoh-i Domonkos fia:
János elmondta, hogy Paztoh birtok minden jogcímen hozzá tartozik, elődei annak tulaj-
donában békésen tartózkodtak, miként most ő is, és ez ismeretes Neugrad és Hont megyék
vicecomes-einek, szolgabírónak és esküdt ülnökeinek. Kérésére a nádor megkérdezte őket,
mit tudnak erről, mire ők hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját
megérintve egyhangúan tanúsították, hogy Paztoh birtok régtől fogva János mester elődeié
volt (ezáltal Jánosé) és annak tulajdonában békésen voltak. Erről a nádor Jánosnak nyílt ok-
levelet bocsát ki. D. 8. die congregationis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1372.

E.: D254. (96-29-8.) Hártya. Hátlapján középkori (Paztoch névalakkal) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint pecsét töredékei.

561. 1372. jún. 26.

A zágrábi káptalan Zomzed-i Toth ~ Touth (dict.) Miklós mester kérésére és oklevél-
bemutatása alapján függő új pecsétjével ellátott oklevelében átírja saját, korábbi pecsétjével
ellátott privilegiális oklevelét (l. 475. szám). D. 3. die Nat. Johannis Bapt., a. d. 1372.

E.: D11042. (68-1-6.) Hártya. Hátlapján középkori (super venditione possessionum Dubouicha
Zablathya Pazanya et Graberya) és újkori kéztől tárgymegjelölések. Mandorla alakú függőpecsét és
fonata.
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562. 1372. júl. 2.

A zágrábi káptalan Zomzeed-i Toth (dict.) Miklós mester kérésére és oklevél-bemutatása
alapján függő új pecsétjével ellátott oklevelében átírja saját, korábbi pecsétjével ellátott, ép
és gyanútól mentes privilegiális oklevelét (l. 477. szám). D. f. VI. p. Petri et Pauli, a. d. 1372.

E.: D11041. (68-1-7.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Mandorla alakú füg-
gőpecsét és fonata.

563. 1372. szept. 29. Pozsony

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) kinyilvánítja, hogy mivel kormányzásának hivatalából
fakadóan minden királyi város és opidum hasznos és alkalmas helyzetéről gondoskodnia
kell, hogy az ott lakó polgárok és népek, akik sokasága és gazdagsága a királyi felséget dí-
szíti, miként számukban, úgy hűségükben is növekedjenek, Domonkos fia: János
Kurmend-i esküdt polgárnak a maga és az ottani királyi polgárok és hospesek nevében
előadott kérésére királyi kegyességből és speciális kegyből engedélyezi, hogy Kurmend ki-
rályi opidum-ban minden évben nov. 11-én (fe. Martini) és az azt megelőző és követő szük-
séges napokon éves vásárt v. sokadalmat (forum annum seu nundinas) tartsanak a Buda
királyi városban régtől fogva tartott sokadalom szokása szerint. A kereskedők és e soka-
dalomra tartó egyéb emberek bármiféle  javaik és áruik, valamint személyeik után
Kurmend-en a sokadalom idején a királynak v. officialis-ainak semmiféle vámot nem kell
fizessenek. A király biztosítja az áruikkal haladó kereskedőket és más vásározókat, hogy a
Kurmend-en levő sokadalomra v. éves vásárra javaikkal és áruikkal biztoságban mehetnek,
adásvételeiket ott szabadon végezhetik, majd ottani teendőik után békésen és zaklatás nél-
kül mehetnek haza v. más helyekre, ahova tartanak, személyükben és javaikban a király vé-
delme és speciális oltalma alatt. Ezt a közterületeken és vásárokon nyilvánosan hirdessék
ki. D. Posonii, in fe. Michaelis, a. d. 1372.

E.: D252. (83-4-1.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvo-
nalában: relatio Pauli de Lizka (az előlap tetején ugyanez).

K.: Bándi Zs., VSz 49 (1994) 257–259.

564. 1372. okt. 30.

A zágrábi káptalan Moroucha-i Pál fia János fiainak: Imrének és Istvánnak (a Worosd
megyei Maryasolch-i Péter fia: Miklós nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása
alapján függő új pecsétjével ellátott oklevelében átírja saját, korábbi pecsétjével ellátott
privilegiális oklevelét (l. 522. szám). D. sab. an. OO. SS., a. d. 1372.

E.: D255. (28-9-1.) Hártya. Hátlapján és a plicatura alján újkori kezektől tárgymegjelölések.
Mandorla alakú függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 196.
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565. 1372. dec. 17. Visegrád

Imre nádornak (H), a kunok bírájának elmondta Zygan-i Domonkos fia: László, hogy
Kis (Parvus) Pál, Lochonch-i Deseu fiai: László, Miklós, Mihály és Dénes Zenthmarton-i
officialis-a az ottani népekkel és jobbágyokkal okt. 18-án (in fe. Luce) az ő Bezded birtokon
levő részére (amit [István] néhai bán fia: Dénes adott neki) ment hatalmaskodva az ott
lakó embereitől és jobbágyaitól 6 tehenet, 1 ökröt és 15 disznót elvett, jobbágyait e bir-
tokrészről elkergette, holott per van függőben László és Dénes között. Ezért a nádor kéri
a Lelez-i konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Tuser-i Miklós v. Zuth-i Pál fia:
Mihály v. Jeyke-i Lőrinc fia: Péter nádori ember tudja meg minderről az igazságot, majd a
konvent tegyen jelentést. D. in Wissegrad, f. VI. an. Thome ap., a. d. 1372.

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 312–313.

566. [1372.] dec. 30.

János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Imre nádornak (H), a
kunok bírájának, hogy levelének megfelelően (l. előző szám) Zuthy-i Mihály nádori emberrel
kiküldték tanúságul Ferenc testvér papot, akik Zaboch megyében nemesektől, nem neme-
sektől és más, bármiféle helyzetű és állapotú emberektől, főleg Bezded birtok
szomszédaitól megtudták, hogy Kis (Parvus) Pál, Lochonch-i Deseu fiai: László, Miklós,
Mihály és Dénes Zenthmarton-i officialis-a az ottani népekkel és jobbágyokkal okt. 18-án
(in fe. Luce) Zygan-i Domonkos fia: László Bezden [!] birtokon levő részére ment hatal-
maskodva és mindazt megtette, ahogy László elpanaszolta és ahogy a nádor oklevele tar-
talmazza, holott per van függőben László és ezen Dénes között. D. 6. die Nat. d., a.
supradicto. [1372.]

E.: D256. (97-11-7.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma. Középkori kezektől: Ad iuratos de Zabouch; suo modo affirmarunt; Solvit 2
denarios scribe. 

K.: Bánffy I. 313–314.

567. 1373. ápr. 16. Pankota

Petrus de Bellanto, pankotai (Pankatensis) comes, Obrouaty ura tudatja, hogy megfon-
tolva famulus-a, a nemes Atri-i Geruasius szolgálatait, neki adja tetszése idejéig Rotsin
nevű falva joghatóságát (iudicatus) az ezen faluhoz tartozó 4 faluval, évi 24 forint fizetéssel
(salarium), a bírságok (borsagium [!]) felével és a mondott falvak adóival (exactio). Utasítja
officialis-ait, hogy a 24 forintot adják át e falvak jövedelmeiből Geruaxius-nak [!], aki há-
ború idején egy lándzsával tartozik szolgálni a saját költségein. Erről pecsétjével ellátott
oklevelet bocsát ki neki. D. Pankata, die XVI. Apr., a. d. 1373.

E.: D9011. (98-23-16.) Előlapja alján pecsét körvonala, hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés.
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568. 1373. nov. 1. Visegrád

Imre nádor (H), a kunok bírája a Lelez-i konventnek: amikor László veszprémi püs-
pökkel, Bálint esztergomi olvasókanonokkal, a királyi aula alkancellárjával, Benedek Scepsy-i
préposttal, Scepus-i Jakab comes országbíróval, Bubek György királynéi tárnokmesterrel,
Monak-i Mihály mesterrel, Haholth-i Miklós fia: Miklós mesterrel és az ország számos
más procer-ével okt. 31-én (26. die oct. Mychaelis) bíróságán ülésezett és a színe előtt pe-
reskedők ügyeit tárgyalta, Zygan-i Domonkos fia: László bemutatta neki László, Opulia
hercege, volt nádor (H) 1370. jún. 29-i oklevelét (l. 548. szám), majd a konvent ezen nádori
oklevélre küldött jelentését, miszerint kérésének megfelelően Apagh-i Jakab nádori em-
berrel kiküldték tanúságul Ferenc testvért, akik júl. 13-án (sab. sc. in fe. Margarete) Kallo-n,
júl. 15-én (f. II. prox.) Tymar faluban és júl. 17-én (IV. f.) Varada faluban, vagyis 3 megyei
vásáron Tamás fia: Istvánt, másik Tamás fia: Dénest, valamint Deseu fiait: Lászlót, Dénest,
Mihályt és Miklóst, Luchonch-i nemeseket Zygan-i Domonkos fia: László ellenében a bir-
tokosztály ügyében válaszadásra és a László nádor oklevele szerinti 222 márka bírságuk a
nádornak és a peres ellenfélnek való kifizetésére aug. 1-jére (ad oct. Jacobi) nyilvánosan
kikiáltották László nádor elé, figyelmezteve őket, hogy ha mindezt nem teljesítik, akkor
távollétük és ellenszegülésük ellenére a nádor a pert halasztás nélkül lezárja. Domonkos
fia: László bemutatott további okleveleket is Imre nádornak: annak perhalasztó oklevele
szerint Imre nádor az egyrészről Zygan-i Domonkos fia: László, másrészről István fia:
László és Luchonch-i Deseu fiai: Dénes, László, Miklós és Mihály közötti pert [1373.] máj.
1-jéről (ab oct. Georgii de novo preteritis) okt. 6-ra (ad predictas oct. Mychaelis) halasztotta,
ám akkor e nemesek a nádor bírságlevele szerint nem jelentek meg, nem is küldtek senkit,
ezért bírságokban marasztaltattak el. Mindezen oklevelek bemutatása és elmagyarázása
után Zygan-i László azt mondta Imre nádor kérdésére, hogy ő Samegh [!] fia Miklós fia
Domonkos fia, Samegh az ő nagyapja és Luchonch-i Dénes néhai nádor, az alperes ne-
mesek dédapja (prothavus) testvérek (fratres uterini) voltak, ezért birtokaikból ezen osz-
tályos nemzetségi rokonság miatt (ratione ipsius divisionali generationalis linea seu
fraternitatis) neki egyenlő rész jár, és magának igazságot kért a nádortól. Habár Zygan-i
László a birtokosztály ügyében László nádor közgyűlésén perbe vonta e Lochunch-i ne-
meseket, akik a közgyűlésen és más időpontokra megidézve, véglegesen megidézve és végül
3 megyei vásáron kikiáltva nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért
az ország régi szokása szerint e nemesek minden birtokának fele kellene Lászlónak járjon
és neki kellene iktatni e nemesek ellentmondása ellenére is, de mivel Zygan-i László azután
az ügyben az alperes nemesekkel megegyezett oly módon, hogy az alperesek mindezek
okán a Zabouch megyei Besdeed nevű birtokukon levő részüket és Hene nevű birtokuk
felét Lászlónak adták a királyi kápolnaispán egyezséglevelével (amit Jakab országbíró be-
mutatott a nádornak, mondván, hogy azt a felek észszerű okból nála hagyták), ezért a
nádor a mondott főpapok, bárók és nemesek tanácsával a Bezdeed és Hene birtokokon
levő részeket Zygan-i Lászlónak ítélve kéri a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel
Lőrinc v. András (a nádori kúria litteratus-ai), speciális nádori ember az alperes Lochonch-
i nemesek Bezdeed és Hene birtokokon levő részeit a szomszédok összehívásával járja be
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régi határaik mentén, ha szükséges, különítse el mások birtokaitól, és minden tartozékukkal
iktassa Zygan-i Lászlónak örök birtoklásra, Tamás fia István fia: László, másik Tamás fia:
Dénes, valamint Deseu fiai: László, Dénes, Mihály és Miklós, Luchonch-i nemesek tilta-
kozása ellenére is, ha nincs más ellentmondó, az esetleges egyéb ellentmondókat idézze
meg László ellenében a nádor elé [1374.] jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.), majd a konvent te-
gyen jelentést ugyanakkorra. D. in Vissegrad, 27. die oct. Mychaelis, a. d. 1373.

E.: D258. (95-11-9.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint a nádor
kisebb pecsétjének és egy visszazáró pecsétnek a körvonala. 

K.: Bánffy I.  316–324.

569. 1373. dec. 11.

János prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti Imre nádornak (H), a
kunok bírájának (tanquam domino eorum), hogy Zygan-i Domonkos fia: László érdekében
kiadott, a konventnek küldött oklevelének megfelelően Lőrinc litteratus-al, a nádori kúria
notarius-ával, speciális nádori emberrel kiküldték tanúságul Antal testvér papot, akik nov.
30-án (in. fe. Andree) Bezded és Hene birtokokon a szomszédok jelenlétében Tamás fia
István fia: László, másik Tamás fia: Dénes és Lochonch-i Deseu fiai: László, Dénes, Mihály
és Miklós birtokrészeit – mint a nádor döntésének megfelelően megszerzetteket
(reoptentas) – tartozékaikkal együtt iktatták Zygan-i Lászlónak, nem érintve mások jogait.
D. domin. an. Lucie, a. d. 1373.

E.: D257. (97-21-18.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét töredékes nyoma. 

K.: Bánffy I. 324–325. 

570. 1374. febr. 18. Győr

Kálmán győri püspök óhajtván, hogy a Jenew-i Szt. Mária Magdolna-kolostorban élő
perjel és pálos rendi remete testvérek minél csendesebben és odaadóbban tudjanak az
isteni szolgálatban és szemlélődésben megmaradni, az ezen Jenew nevű püspöki birtokon
levő földrészt, ami a kolostor kapujától (porta) a testvérek malmáig fekszik, hosszában a
Torna folyó mellett, széltében pedig 4 hold szántóföld terjedelemig, ezen kolostornak v.
cenobiumnak és az ott Istent és szülőanyját, Szűz Máriát szolgáló perjelnek és testvéreknek
adományozza örök birtoklásra. Erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát
ki nekik. D. Jaurini, sab. an. Invocavit, a. d. 1374. Arenga.

E.: D10028. (53-2-16.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Füg-
gőpecsét fonata.

R.: Iványi 11/2. 198.

571. 1375. márc. 19. Visegrád

Scepus-i Jakab comes, [I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) országbírója előtt megjelent egy-
részről Marias fia: Vörös (Rufus) Miklós és Karachund-i András (Pan-i Demeter mester
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özvegye, Liberche-i Tompus dict. Tamás leánya: Anich nemes asszony nevében a Jazou-i
konvent ügyvédvalló levelével), másrészről Lochunch-i néhai István bán fia: Dénes mester,
és megvallották, hogy azon perben, amit Anich az anyja (ezen Dénes mester néhai nagy-
apja: Dénes leánya [Klára]) negyedjoga miatt indított Dénes mester ellen az országbíró
előtt, annak engedélyével, fogott nemes bírók közvetítésével úgy egyeztek meg, hogy Anich
a maga részéről e negyedjog és egyéb ügyeik kapcsán Dénes mestert nyugtatta, s most
nyugtatják őt képviselői az országbíró előtt. Viszonzásul Dénes mester vállalta, hogy Anich
negyedjoga és más keresetei (actio) fejében 200 aranyforintot v. ennek megfelelő dénárt
fizet Anich-nak márc. 14-én (oct. diei Cynerum) az országbíró előtt, s ha az időpontot el-
mulasztaná, akkor az összeg kétszeresében marasztalják el. A felek vállalták, hogy a perben
az ország szokásjoga szerint a nádornak mint bírónak járó 10. és 9. rész ügyében közösen
adnak elégtételt. Márc. 14-én megjelent az országbíró előtt Pous fia: Tamás (Dénes mester
nevében az országbíró ügyvédvalló levelével) és a 200 aranyforintot kifizette Marias fia:
Vörös Miklósnak (aki Anich asszony nevében jelent meg a Jazou-i konvent ügyvédvalló
levelével), ezért Dénest az ügyben az országbíró nyugtatja, és neki függőpecsétjével meg-
erősített privilegiális oklevelet bocsát ki. D. in Wissegrad, 6. die oct. diei Cynerum, a. d.
1375.

E.: D259. (96-16-1.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét és zöld
fonata.

K.: Bánffy I. 327–329.

572. 1376. dec. 18.

Miklós fia: Wulrimg budavári (castrum novi montis Pestiensis) bíró, valamint Chratzer
Endric, Thamar fia: Lőrinc, Gretzinger János, Jakab szűcs, Péter írnok (scriptor), Gletzl
János, Pernhauser János, Győri (de Jaurino) Péter, Stoyan Miklós, Gezzel László, Tuzan
János és Pilisi (dict. de Pelis) Pál esküdtek előtt Lochinch-i [!] István néhai bán fia: Dénes
mester megvallotta, hogy a Buda város területén levő vásárolt v. zálogban bírt örökjogait
minden tartozékukkal együtt feleségének, Annának adta örökre házastársi szeretetből, úgy,
hogy ha Anna hamarabb halna meg, mint Dénes, akkor e birtokok Dénes és leszármazottai
jogába és tulajdonába kerüljenek vissza. Erről kettőspecsétjükkel megerősített privilegiális
oklevelet bocsátanak ki. D. f. V. p. Lucie, a. d. 1376.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 94-7-5.; zöld-bíbor fonaton függő kettőspecsét.
K.: Bánffy I. 329–330.

573. 1376–1392. között, Virágvasárnap utáni hétfő. Galsa

László erdélyi vajda, Zounuk-i comes elé járult egyrészről Erdewheg-i Miklós fia: Do-
monkos comes, másrészről Pankata-i Lőrinc vajda fia: András mester, akiknek akaratából
a vajda a Pankatha birtok Domonkoshoz tartozó részével kapcsolatos perüket a György
ünnepe utáni vasárnapra (ad diem domin. p. Georgii) halasztja el, úgy, hogy ha akkor
Chigwer faluban a felek által odavezetett nemesek – Vajda (Wayuoda) Tamás comes, Gachal
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fia: Gachal, Bán (Banus) János fia: Mihály mester – révén nem tudnak megegyezni, akkor
a felek jelenjenek meg László vajda előtt annak Magyaro.-ra (H) való visszatérésének 8.
napján. D. in Galsa, II. f. p. Ramispalmarum.

Má.: 2-7-14Jh. Papír. Középkori Má., avagy pecsételés nélküli fogalmazvány.
Megj.: Valószínűleg Losonci László erdélyi vajda a kiadó, aki 1376–1385 és 1386–1392 között

töltötte be ezt a tisztségét, l. Engel, Archontológia I. 13.

574. 1377. máj. 30. Székelyvásárhely

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) kinyilvánítja, hogy az erdélyi nemesek és nem nemesek
közösségének az ő speciális parancsából a bárói: Demeter zágrábi püspök, a királyi aula
kancellárja és Zeech-i Miklós, Horváto. (regnum nostrum Croacie) bánja által ápr. 5-én
(oct. Passce) Tordán tartott közgyűlésén Deseuu fia: László erdélyi vajda és Lochunch-i
néhai István bán fia: Dénes mester (Lochunch-i Tamás fia: Dénes mester és István fia:
László mester jelenlétében) ezen bárók elé járulva bemutatták Dénes néhai erdélyi vajda
1366. febr. 21-én kiadott oklevelét (l. 508. szám), azt állítván, hogy Menteuu vár becslése
és a birtokosztály akkor bizonyos okok miatt nem történt meg, ezért kérték ezen bárókat,
hogy az uralkodó személyében küldjék ki mindezek elvégzésére a királyi embereket. A ki-
rály ezért írásban utasította a fehérvári káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akikkel a
királyi emberek máj. 7-én (f. V. p. Philipi et Jacobi) és más alkalmas napokon Menteuu vár-
hoz és a mondott birtokokra menve a szomszédok és a felek v. képviselőik jelenlétében a
vár becslését és a birtokok felosztását a felek egymás elleni tilalmazása ellenére is végezzék
el, majd a káptalan tegyen jelentést. A káptalan (miként a felperesek által a királynak be-
mutatott jelentése tartalmazza) a parancsnak megfelelően a felperesek részére Teremy-i
Ponya fia: Mihály királyi emberrel kiküldte tanúságul Antal papot, a Szt. Kereszt-oltár mes-
terét, akik máj. 7-én Menteuu várat Dénes vajda mondott, ott eredetiben bemutatott ok-
levelének megfelelően felbecsülni és az abban szereplő birtokokat pedig felosztani akarták,
de Tamás fia ezen István fia: László tilalmazta Lochunch-i István fia: Dénes mestert és
Tamás fia ezen Tamás mester fia: Dénes mestert, valamint a királyi és káptalani embereket
a vár becslésétől, mondván, hogy a királyi személyes jelenlét előtt majd megindokolja ezt,
Tamás fia: Dénes viszont azt mondta, hogy ő engedi a vár becslését, ha annak falai és épít-
ményei teljességét becsülik fel; a birtokosztályt István mester fia: László és Tamás mester
fia: Dénes a mondott bárók előtt tilalmazták, mondván, e birtokokról okleveleik vannak,
amiket az általuk kijelölendő időpontban bemutatnak, s ha ezen bárók az időpont kitűzését
elutasítanák, akkor ők hozzanak döntést; László erdélyi vajda és fivérei a vár becsléséhez
és a birtokosztályhoz nem jelentek meg, nem is küldtek senkit maguk helyett. Ezen oklevél
bemutatása után és a feleknek történő elmagyarázása után arról, hogy Menteuu várat az
első felosztás után Tamás mester a fivére segítsége nélkül a saját költségén falakkal, kő- és
faépületekkel kívül-belül újjáépítette, az alperesek a felperesek esküjének vetették alá ma-
gukat, arról pedig, hogy Menteuu várat Tamás mester nem az első felosztás után, hanem
azt megelőzően, közös földön és pénzen építette, a felperesek az alperesek esküjének ve-
tették alá magukat, ezért ezen bárók azt, hogy László vajdát a meg nem jelenése miatt, Ist-
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ván fia: László mestert és Tamás fia: Dénes mestert pedig az ellentmondásuk miatt milyen
büntetéssel kell sújtani, továbbá azt, hogy vajon a felpereseknek v. a z alpereseknek kell-e
mindezek ügyében esküt tenni, a felek kérésére okt. 6-ra (ad oct. Mychaelis) a királyi jelenlét
elé a főpapokhoz és bárókhoz halasztották, és elrendelték, hogy Kayla-i Wlkun fia: László
v. Keregh-i Márk v. Syle-i Péter (László vajda felperes részére), továbbá Zenthpal-i Barna-
bás fia: László v. Toldalad-i Péter fia: János v. László v. Galazy-i Miklós (István néhai bán
fia: Dénes mester felperes részére), ill. Poka-i Ellus (dict.) János v. Ws-i Iuanka fia: János
v. Abafaya-i Péter fia: János v. Teremy-i Ponya fia: Mihály (Tamás fia: Dénes mester és
Tamás fia István fia: László mester alperesek részére) királyi emberek az erdélyi fehérvári
káptalan 3, egyszerű kanonokságnál magasabb méltóságú tanúsága (akik kiküldésére a
király jelen oklevelével utasítja a káptalant) jún. 18-án (quind. oct. Corporis Christi) és más
alkalmas napokon menjenek a szomszédok és a felek (v. képviselőik) jelenlétében először
a feleknek az első felosztás során jutott, az erdélyi káptalan privilegiális (a felek által ott
bemutatandó) osztálylevelében megnevezett erdélyi birtokokra, azokat járják be régi ha-
tárjeleik szerint (ha ezek nem látszódanak megfelelően, akkor pedig ahogy régtől és a mon-
dott osztály ideje óta azokat használták és birtokolták), a feleknek a korábbi osztálynak
megfelelően a maguk részét hagyják birtoklásra, majd menjenek azon birtokokra és bir-
tokrészekre, amik korábban osztatlanul maradtak, és azokra is, amiket az osztatlan és közös
használatra hagyott földeken és erdőkben a felek bármelyike telepített, legyenek akár la-
kottak, akár elhagyatottak, mindezeket osszák 3 egyenlő részre, egyharmadukat László vaj-
dának, másik harmadukat István néhai bán fia: Dénes mesternek, maradék harmadukat
pedig Tamás fia: Dénes mesternek és István fia Lászlónak iktassák örök birtoklásra, a felek
egymás elleni tiltakozásai ellenére, majd a káptalan jelentését a felek okt. 6-ra (ad oct.
Mychaelis) vigyék vissza a királynak, hogy akkor mindezek ügyében a főpapokkal és bá-
rókkal döntést hozhasson. D. in Zekuluasarhel, sab. p. Corporis Christi, a. eiusdem 1377.

E.: 1. D261. (98-7-11.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét tö-
redékei. Középkori kéztől: Dyonisius personaliter, Ladizlaus personaliter…… 

2. D260. (98-7-10.) Hiányos papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagy-
pecsét körvonala. Eltérő névalakjai: Desew, Mentew ~ Menthew, Elus. 

K.: Bánffy I. 331–336.

575. 1377. aug. 6. Belz vár ostrománál

[I.] Lajos király (V, P, Da, etc.) előtt Paztuh-i Domonkos fia: János mester, a királyi aula
lovagja (miles) hű szolgálatait előadva a Borsod megyei Ladan nevű üres birtokot mint ki-
rályi jogot kérte magának és örököseinek adományul, azt állítva, hogy e birtok kikiáltó vár-
jobbágyok földje (terra iobagionum proclamatorum castrensium) volt, régóta nem teljesít
szolgálatot, hanem egyesek jogtalanul és csendben elfoglalták. A király felidézve János hű
szolgálatait, amiket az ő és országa feladataiban teljesített, Ladan földet v. birtokot a mon-
dott állapotból (conditio) kiemelve királyi új adomány címén és mindazon jogon, amivel
királyi adományozási jogköréhez tartozik, Jánosnak és örököseinek adományozza minden
tartozékkal régi határai alatt, nemesség címén (mere nobilitatis titulo), más jogának sérelme
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nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, nagypecsétje alatt adja majd ki. D. in obsidione
castri Belz, f. V. an. Laurencii, a. d. 1377.

E.: D262. (96-12-13.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Előlapja alján kis pe-
csét töredékei alatt: relatio domini Ladizlai ..… Dominico cusore.

576. 1378. jún. 28.

A csázmai káptalan a Garyg disrictus-beli Deche-i Ruh fia János fiainak: Istvánnak és
Jánosnak az utak veszélyei miatti kérésére és oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében
átírja [IV.] Béla király (V) 1265. évi, függő kettőspecsétjével ellátott, gyanútól mentes
privilegiális oklevelét (l. 45. szám). D. in vig. Petri et Pauli, a. d. 1378.

E.: D11043. (61-1-17.) Hártya. Hátlapján mandorla alakú pecsét töredékei.
R.: Iványi 11/2. 197.

577. 1378. júl. 4. Visegrád

[I.] Lajos királynak (H, P, Da, etc.) elmondták Owar-i Miklós fia: Pál mester nevében,
hogy a Vasvár megyei Karaztus birtokrész tulajdonába – amit Karaztus-i Orbán fia Mihály
fiai: Peteu, Jakab, Miklós és Lőrinc, ezen Peteu fiai: András, Miklós és Mihály, valamint
ezen Jakab fiai: István és Miklós neki oklevelekkel (el)adtak – törvényesen be akar menni,
ha valaki nem mond ellent. Ezért a király utasítja a vasvári káptalant, hogy küldjék ki ta-
núságukat, akivel Zeleste-i Miklós fia: János v. Narda-i Kis (Parvus) László v. Narda-i
Raynold fia: András királyi ember menjen e birtokrészre a szomszédok összehívásával, ve-
zesse be Pált annak tulajdonába és iktassa azt neki birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az
esetleges ellentmondókat idézze meg Pál ellenében a királyi jelenlét elé, majd a káptalan
tegyen jelentést. D. in Vyssegrad, domin. p. Petri et Pauli, a. d. 1378.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 200.

578. [1378.] júl. 23. után

A vasvári káptalan kinyilvánítja, hogy megkapva [I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) parancs-
levelét (l. előző szám), annak megfelelően Zeleste-i Miklós fia: János királyi emberrel kiküld-
ték tanúságul Mihály őrkanonokot, akik júl. 23-án (f. VI. p. Marie Magdalene) a mondott
birtokrészre mentek a szomszédok, főleg Orbán fia Mihály fiai és azok fiai összehívásával,
és Pál mestert annak tulajdonába bevezetve iktatták neki örök birtoklásra, nem lévén el-
lentmondó. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet
bocsát ki. D. …. termini prenotati, a. d. ut supra [1378.], amikor István prépost, Péter mes-
ter éneklő-, Mihály mester őrkanonok, Bertalan mester dékán.

E.: D10029. (50-1-7.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Felül chirographált
(ABC). Függőpecsét és hártyaszalagja.

R.: Iványi 11/2. 201.
Megj.: A napi keltezést a fotón a függőpecsét szalagja eltakarja.
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579. 1378. okt. 15. 

Scepus-i Jakab országbíró 1378. okt. 15-én (a. d. 1378., 10. die oct. Mychaelis) kiadott
döntéshozó oklevele szerint színe előtt perhalasztó oklevelének megfelelően okt. 6-án (oct.
Mychaelis) Sator János (a Kurmend-i bíró, esküdtek, polgárok és hospesek nevében a vas-
vári káptalan ügyvédvalló levelével) Gwnyw-i Tamás fia: János mester ellenében bemutatta
a vasvári káptalan (a király írásos parancsát átíró) jelentését, azt állítva, hogy ez tartalmazza
a bíró és a polgárok vádját (actio). Eszerint a bíró és az esküdt polgárok Wosper-i Deseu
királyi emberrel és Mihály mesterrel, a káptalan kanonokával máj. 1-jén (oct. Georgii) a
szomszédok jelenlétében Kurmend város földjeire mentek, és amikor azokat régi határaik
mentén bejárni, mások birtokjogaitól elkülöníteni és a városnak iktatni akarták, egyéb ti-
lalmazók között Mihály, Gwnyw-i Tamás fia: János mester officialis-a az iktatásnak ezen
ura nevében ellentmondott, ezért János mestert ott megidézték a bíró és az esküdt polgárok
ellen máj. 15-re (quind. oct. Georgii) a királyi jelenlét elé. Az oklevél bemutatása után a
bíró és az esküdt polgárok képviselője az ellentmondás okát tudakolta, mire Tamás
litteratus (János mester nevében Jakab országbíró ügyvédvalló levelével) azt felelte, hogy
azért történt a tilalmazás, mivel a bíró és az esküdt polgárok a bejárás révén nagy földré-
szeket akartak elfoglalni János mester Vamusfelde nevű birtokából, és ezeket a város föld-
jeihez és területeihez csatolva akarták a királyi és káptalani emberrel maguknak iktattatni.
János mesternek Vamusfelde birtokról oklevele van, amit az országbíró által kijelölendő
időpontban bemutat, ezért Jakab meghagyta, hogy János mester ezen oklevelét [1379.]
máj. 1-jén (oct. Georgii tunc venturis) mutassa be színe előtt a bíró és az esküdt polgárok
ellenében. 

Tá.: az 592. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 27. (Tá.-ban.) 
R.: Süttő 2007. 26. 

580. 1379. jan. 6.

A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-monostor konventje előtt megjelent egy-
részről Popfolua-i Lőrinc fia: Jakab, másrészről Veech-i néhai István bán fia: Dénes mester,
és Jakab megvallotta, hogy a Clus megyei Zenthandurias nevű birtoka felét (aminek másik
felét Dénes mesternek a konvent más oklevelével bizonyos pénzösszegért elzálogosította),
kivéve a saját telkét (curia), jelen sürgető szükségei elkerülése érdekében 40 aranyforintért
Dénes mesternek elzálogosította minden tartozékkal, addig, míg e birtokrészt ezen össze-
gért a saját javaival v. forintjaival ki nem tudja váltani tőle. Ha Dénes a birtokrészt bené-
pesíti, akkor a kiváltás napjától számított 1 teljes hónapig Jakab nem zaklathatja v.
akadályozhatja semmilyen módon azokat a hospeseket, akik távozni akarnak onnan. D. in
fe. Epiph. d., a. eiusdem 1379.

E.: D263. (95-11-10.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pecsétre utaló
hártyaszalag.
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581. 1379. márc. 27.

A vasvári káptalan előtt Perechke-i Illés fia: Demeter a maga és fivére (frater): János
nevében tiltakozott, hogy (miként megtudták) Bethe-i Máté (Mathyus) fia: Mihály az ő
tudtuk nélkül a királyi emberrel és valamely káptalan v. konvent emberével határjeleket
emelve az ő földjük egy bizonyos részét elfoglalta és magának átörökíttette. Ezért Mihályt
a birtokbejárástól, a határjelek emelésétől, földrészük elfoglalásától, magának való átörö-
kítésétől és az abba való bemeneteltől tilalmazta. D. domin. p. Ann. Marie, a. d. 1379.

E.: D264. (28-8-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét töredékei.
R.: Iványi 11/2. 202.

582. 1379. máj. 8. Visegrád

Gara-i Miklós nádor (H), a kunok bírája azon pert, amit korábbi perhalasztó oklevelének
megfelelően Iwankahaza-i István fiai: Péter és János (akik közül Péter jelent meg a maga
és János nevében a váradi káptalan ügyvédvalló levelével) máj. 1-jén (oct. Georgii) viseltek
színe előtt Iwankahaza-i Leukus fiai: Miklós és Imre ellenében – akik nevében Vörös
(Rufus) László jelent meg ue. káptalan ügyvédvalló levelével – István fiai birtokának Leukus
fiai általi elfoglalása miatt, a felek akaratából okt. 6-ra (oct. Mychaelis) halasztja. D. in
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1379. 

E.: D266. Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés, kortárs kéztől feljegyzés, valamint
zárópecsét töredékei. 

583. 1379. júl. 13.

A váci káptalan előtt Kyskowachy-i Pál fia: János (...... Dénes mester nevében) bemutatta
a káptalan zárt oklevelét (l. 368. szám), amit kérésére pecsétjükkel …… privilegiális for-
mában átírnak Dénes mesternek. Kelt Mátyás olvasókanonok keze által, in fe. Margarethe,
a. d. 1379., ….. Miklós éneklő-, János őrkanonok, Mihály Newgrad-i, Márton pesti,
Reymud [!] Zolnuk-i, Márton Chongrad-i, János Zygethfew-i főesperes jelenlétében. 

E.: D265. (96-11-8.) Hártya. Hiányos és foltos. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések.
Függőpecsét és fonata.

584. 1379. szept. 10. Kálló 

Gergely fia: Miklós mester Zabolch-i comes és a négy szolgabíró előtt Zygan-i Domon-
kos fia: László mester tilalmazta Buzded nevű birtokának minden szomszédját, különösen
Bol-i Lászlót és fiát: Perbard-ot e birtok jogtalan használatától. D. in Kallo, sab. p. Nat.
virg. glor., a. d. 1379.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 97-11-9.; papír, hátlapján  tárgymegjelölés, vala-
mint az alispán és 2 szolgabíró zárópecsétjeinek töredékei.

K.: Bánffy I. 346.
R.: Szabolcs m. 681. szám.
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585. 1380. márc. 7. Buda

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) a budai káptalannak: elmondták neki Deche-i Roh fia
János fia: István nevében, hogy a Tholna megyei Champazenthmiklous birtokról kiadott
bizonyos oklevelei elvesztek, ezek par-jai a káptalan sekrestyéjében v. levéltárában
(conservatorium) vannak elhelyezve a szokás szerint és ezekre Istvánnak szüksége van a
jogai védelméhez. Ezért a király utasítja a káptalant, hogy ezen oklevelek par-jait sekres-
tyéjükben keressék meg és ha Istvánt jog szerint érintik, okleveleikben csalárdság nélkül
átírva adják ki Istvánnak. D. Bude, f. IV. p. Letare, a. d. 1380.

Á.: a köv. számú oklevélben.

586. 1380. márc. 12.

A budai káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H, etc.), hogy nagypecsétjével ellátott pa-
rancslevelének megfelelően (l. előző szám) az Istvánt érintő oklevél par-ját levéltárukban
megkeresték és azt jelen oklevélben átírják számára (l. 326. szám). D. f. II. an.
Ramispalmarum, a. d. 1380. 

E.: D268. (86-7-2.) Hártya. Hátlapján középkori (super possessionem Champa et ZenthMyklous
[!] in comitatu Tholnensi habitam penes fluvium Danobii existentem) és újkori kéztől tárgymegje-
lölések. Mandorla alakú függőpecsét és fonata.

587. 1380. máj. 1. után

Gara-i Miklós nádor oklevele: amikor Abad-i Lorand fia: Sebestyén birtokosztály ügyében
színe elé perbe vonta Desew fiait: László erdélyi vajdát, Dénest, Miklóst és Mihályt, valamint
István fia: Györgyöt, Losonch-i nemeseket, a per közöttük hosszasan húzódván 1380. máj.
1-jére (oct. Georgii, a. d. 1380.) jutott, mikor is Sebestyén előadta, hogy ő e Losonch-i ne-
mesekkel azonos nagyapától és dédapától (avo et prothavo) származik, ezért a közöttük
osztatlan, őket közösen illető összes birtokukon és birtokjogukon egyenlő osztályt kell tenni,
amit tőlük meg akar kapni, állítván, hogy ő Priuart fia János fia Sebestyén fia: Lorand fia,
László vajda és fivérei néhai Dénes nádor fia Dénes fia Desew fiai, Dénes nádor és Priuart
pedig egy apától származtak. Erre Gál mester, László vajda prothonotarius-a ezen ura, va-
lamint annak fivérei és György nevében azt felelte: igaz, hogy Dénes nádor az ő ura és
fivérei előde volt, de Priuart-tal (akit Sebestyén az ősének nevezett) nem volt rokonságban
(in nulla generationis linea), Sebestyén sincs László vajdával és fivéreivel, ezért azok birto-
kairól és birtokjogairól nem jár osztály Sebestyénnek, minderről a vajdának és fivéreinek
okleveleik vannak, amiket későbbi időpontban bemutatnak. Ezért Miklós nádor a felek be-
leegyezésével meghagyta, hogy a vajda és fivérei ezen okleveleiket szept. 15-én (oct. Nat.
virg. glor. tunc venturis) mutassák be neki, Lochonch-i István fiait: Lászlót, Albertet és Ist-
vánt, valamint Tamás fia: Dénest pedig (akiket ezen ügy Desew fiaival és Györggyel együtt
közösen érintett) ugyanakkorra megidéztette a nádori és az egri káptalani emberekkel.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. 97-14-1.
K.: Bánffy I. 513–515. (Tá.-ban.)

280



588. 1380. aug. 16. Zólyom

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) a fehérvári káptalannak: mivel Jwtha-i László fia: Miklós,
Berzenche-i János fia: Péter mester familiárisa ezen urával és Demeter kardinális, az esz-
tergomi egyház kormányzója seregével Itáliában van a király szolgálatában, emiatt Jwtha
nevű birtokának egyrészről közte, másrészről a Simig-i konvent között szept. 3-án (quind.
regis Stephani) a királyi és a káptalani emberek jelenlétében történő bejárásán, becslésén,
iktatásán, határjelei megmutatásán és emelésén személyesen nem tudna részt venni, ezért
a király utasítja a káptalant, hogy mindezt jan. 13-ra (oct. Epiph. d.) halasszák el. D. Zolii,
2. die Ass. B. virg., a. d. 1380.

Á.: az 590. számú oklevélben. 

589. 1380. aug. 22.

A zágrábi káptalan tudatja, hogy [I.] Lajos király (V) a valamennyi szlavóniai (regnum
Sclauonie) nemesnek és bármiféle más helyzetű és állapotú birtokos embernek küldött pa-
rancslevelében speciálisan kiküldte a káptalan prépostját: Conya-t és Lendua-i néhai Miklós
bán fia: István mestert a szlavóniai királyi birtokok és szabad falvak határainak bejárására,
az ezekkel szomszédos nemesek és egyházak birtokaitól való elkülönítésére és az esetleg
bárki által elfoglalt királyi jogok visszacsatolására a káptalan tanúsága jelenlétében (akinek
kiküldésére a király mondott levelével utasította a káptalant. Ennek megfelelően a káptalan
kiküldte velük kanonoktársát: Balázs kamarcai (Camarcensis) főesperest tanúságul, akik
Dedcha-i [!] Roh fia János fiai: János és István mesterek Draskfelde nevű, Garigh districtus
szomszédságában levő földjét v. birtokrészét a Garigh-i királyi népek birtokaitól és föld-
jeitől határjelekkel elkülönítették. A föld határai: …berdna (dict.) patak; út; völgy caput-
ja; másik völgy caput-jában út; Garigh folyó réve. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott
oklevelet bocsát ki. D. 8. die Ass. virg. glor., a. d. 1380.

E.: D10030. (61-2-15.) Hártya. Helyenként hiányos v. foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymeg-
jelölés. Függőpecsét és fonata.

R.: Iványi 11/2. 203.

590. [1380.] szept. 10.

A fehérvári káptalan jelenti [I.] Lajos királynak (H, P, Da, etc.; domino eorum
metuendo), hogy megkapva Scepus-i Jakab comes országbírónak a felperes Simig-i konvent
és az alperes Jwtha-i László fia: Miklós és Warada-i Péter fia: János között kiadott döntés-
hozó oklevelét, annak megfelelően Archa-i Mihály mesterrel, az országbírói kúria notarius-
ával, speciális királyi emberrel kiküldték tanúságul a konvent részére Péter Erdei-i
plébánost, az alperesek részére pedig kórusuk klerikusát: Mátyást, akik szept. 3-án (quind.
regis Stephani) a konvent Apathy, Miklós Jwtha és János Warada nevű birtokára mentek a
szomszédok, továbbá Tamás litteratus, a Simig-i konvent képviselője és ezen János jelen-
létében, és amikor először a zalai konvent privilégiumában (amit a Simig-i konvent képvi-
selője ott eredetiben bemutatott) levő határok és Tamás képviselő mutatása szerint Apathy
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birtokot Miklós Jutha nevű birtoka felől be akarták járni, Nagy (Magnus) János ezen Miklós
nevében bemutatta a király nagypecsétes oklevelét (l. 588. szám), ezért Apathy birtokot
Jwtha felől nem járták be. Ezután a zalai konvent mondott privilégiuma és Tamás képviselő
mutatása alapján Apathy birtokot Warada birtok felől bejárták, számos helyen kereszt alakú
ideiglenes határjelet (signum per modum crucis) készítve: régi határjel a mezőn; földhalom
egy út mellett mint a privilégiumban szereplő határjel; ezen út a Warada faluból Jwtha fa-
luba vezető útig; ue. út egy füves útig; ezen füves út a Varada-ról Becheteleke faluba vezető
útig; földhalom ezen út mellett mint a privilégiumban szereplő határjel, és innen nem men-
tek tovább, mivel elérték Juta birtok határait. Mivel János nem volt elégedett ezen bejárással,
ezért Warada birtok határait az ő mutatása alapján is bejárták: a mezőn Hetes birtok felől
egy út mellett egy földjel, ahol János azt mondta, hogy Apaty föld nem azon a helyen van,
ahol a konvent képviselője mutatta, hanem ott, ahol ő a bejárást elkezdte, és Tamás kép-
viselő a bejárást teljesen Varada és Juta birtokok határain belül tette meg, de ezzel Tamás
nem értett egyet; ue. út; a füves úton elérték a Tamás által a privilégium szerint megmutatott
és bejárt Apaty földet (egy földrészt kivéve, amit 7 holdnyira becsülve a konventnek Apaty
néven iktattak), ahol kereszt-jelet készítettek. Mivel a felek Apaty birtokot különböző he-
lyeken mutatták meg, a becslést nem tudták elvégezni. D. 8. die quind. regis Stephani, a.
d. supradicto. [1380.]

Á.: Bátori István országbíró, 1489. jún. 1. D878. (86-1-1.) Eszerint zárt papíroklevél volt.

591. 1380. szept. 18. Buda

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) megparancsolja az ország minden egyházi és világi bí-
rójának és jogszolgáltatójának, hogy Losonch-i István fia: István (aki a király szolgálatában
Itáliában van), valamint fivérei (uterinus frater): László, György és Albert, és patruelis
frater-e: Losonch-i Tamás fia: Dénes minden perét (akik peregységük miatt István nélkül
a pereikben nem tudnak megfelelően választ adni), akár felperesek, akár alperesek azokban
a király előtt, bírság nélkül halasszák [1381.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d.), D. Bude, f. III. p.
Exalt. S. Crucis, a. d. 1380.

E.: D267. (96-11-8.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint nagypecsét körvo-
nala, aminek hártyszalagján betűtöredékek és Berend szó olvasható.

K.: Bánffy I. 349.

592. 1380. okt. 21. Visegrád 

Gara-i Miklós nádor (H), a kunok bírája a győri káptalannak: Tamás litteratus (Gwnyu-i
Tamás fia: János mester nevében Scepus-i Jakab comes néhai országbíró ügyvédvalló le-
velével) a vasvári káptalan idézőlevelének megfelelően máj. 1-jén (oct. Georgii) Péter testvér
Beel-i apát jelenlétében (aki a király nevében jelent meg annak ügyvédvalló levelével) a
Kurmend-i bíró és esküdt polgárok ellenében bemutatta Jakab országbírónak annak okle-
velét (l. 579. szám). Az abban említett oklevél bemutatása máj. 1-ről okt. 6-ra (ad presentes
oct. Mychaelis) lett halasztva, ám addigra az országbírói honor Jakab comes halála miatt
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megüresedett, az uralkodó pedig a pert, mivel királyi felségét érintette, a nádor elé küldte
át. Akkor Pál testvér Beel-i apát a király nevében annak ügyvédvalló levelével Lőrinc
Kurmend-i bíró (aki a maga és a város polgárai nevében jelent meg azok ügyvédvalló le-
velével) és Tamás fia: János mester jelenlétében bemutatta a nádornak [I.] Lajos király
1361. dec. 9-i privilégiumát (l. 482. szám) és [I.] Károly király 1335. máj. 19-i privilégiumát,
ami megerősítette Pál comes országbíró 1334. évi oklevelét (l. 259a. szám), majd a nádor
kérdésére azt mondta, nincs több oklevele Vamusfeulde birtokról. Ezután a király képvi-
selője és a Kurmend-i bíró a királynak és általa a Kurmend-i polgároknak, János mester
pedig magának kért igazságot a nádortól. Mivel a Dereske falu és a Gelke malom közötti
rét, valamint János Vamusfeulde nevű birtokának ezen rét felőli határainak bejárása és
megtekintése nélkül a nádor nem tud megfelelő döntést hozni a felek között, mindehhez
pedig szükséges kiküldeni a nádori és káptalani embereket, ezért kéri a győri káptalant,
hogy küldjék ki tanúságaikat, akivel Tylay-i János mester, a nádori kúria notarius-a, speciális
nádori ember [1381.] márc. 29-én (3. die oct. diei medii Quadr.) és más szükséges napokon
menjen ezen rétre és Vamusfeulde birtokra a szomszédok és a felek (v. képviselőik) jelen-
létében, először a rétet Dereske falutól kezdve a Gelka nevű malom helyéig a király kép-
viselője és a Kurmend-i polgárok mutatásának és a király mondott (a polgárok által ott
eredetiben bemutatandó) privilegiális oklevelének megfelelően járja be, a szükséges helye-
ken jelölje ki ideiglenes jelekkel (signis metalibus), és ha János mester a rét ilyetén bejárá-
sának és megmutatásának nem mond ellent, akkor a szükséges helyeken új határjeleket
emelve a rétet a királynak és általa Kurmend nevű városának és ottani polgárainak hagyja
örök használatra és birtoklásra. Ha János mester ellentmond, akkor azután az ő
Vamusfeulde nevű birtokát a Raba folyó és ezen rét felől a János által megmutatott határok
mentén járja be a nádori ember, ahol szükséges, ideiglenes jelekkel jelölje ki, és ha a felek
a bejárásokkal így egyetértenek, akkor nekik a maguk birtokjogát egymástól egyértelmű
határjelekkel elkülönítve hagyja örök birtoklásra, ha pedig nem értenek egyet valamely
föld- v. rétrésznél, akkor a vitás részt, megfontolva annak minőségét, mennyiségét, hasznát
és értékét, királyi mértékkel megmérve, v. ha azt nem lehet, szemmel megtekintve fogott
bírókkal együtt becsülje fel az ország szokása (lex) szerint, továbbá tudja meg ott, hogy
János mester a határjárása során csak a saját, Vamusfeulde nevű birtoka földjét mutatta-e
meg, avagy más, azzal szomszédos más birtokok földjeit is belefoglalta abba, majd min-
derről [1381.] máj. 1-jére (ad oct. Georgii) a káptalan tegyen jelentést. D. in Wyssegrad,
16. die termini prenotati, a. d. 1380. A nádor meghagyja továbbá, hogy ha János a Gyelke
nevű malom helyeként más helyet mutat meg, mint a király képviselője és a Kurmend-i
polgárok, akkor a nádori ember a szomszédoktól és a felek által odahívott megyei neme-
sektől tudja meg hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, elfogultság nélkül,
vajon a király képviselője és a Kurmend-i polgárok által, avagy a János által megmutatott
hely volt-e régtől fogva Gyelka malom helye. D. ut supra. 

Á.: a 611. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 26–30. 
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593. 1381. máj. 7. Csepel

E. [Erzsébet] királyné (H) férjének, a királynak: parancsának megfelelően a Lochonch-i
nemesek ezen birtokának határait érintő, az esztergomi Boldogságos Szűz-kolostorban ál-
taluk elhelyezett és őrzésre átadott okleveleinek elkérésére kiküldte János esztergomi pré-
postot, királynéi káplánt, aki azon okleveleket, amiket a levéltárban (conservatorium) e
nemesek ládájában (cista sive scrinium) megtalált, a királynénak elvitte és bemutatta a ládán
talált pecsétekkel együtt. Ezen okleveleket és pecséteket jelen levéllel együtt a királyné elküldi
a királynak. A prépost azt mondta, hogy nem talált a ládában több olyan oklevelet, amik
Lochonch birtok határait érintik, csak azokat, amiket a királyné a királynak elküld, de a ko-
lostor bizonyos testvérei azt mondták, hogy Tamás fia: Dénes mester, a Lochonch-i neme-
sek egyike László erdélyi vajda egyik famulus-ával együtt nemrég a kolostorhoz ment,  e
ládát felnyitotta és bizonyos okleveleket onnan kivett (azt nem tudták a testvérek, hogy ezen
oklevelek tartalmaztak-e határokat, v. sem), majd a ládát Dénes és a vajda famulus-a a pe-
csétjeik alatt otthagyták. D. in Chepel, 2. die Johannis an. portam Latinam, 1381.

E.: D269. (95-11-3.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, újkori kéztől tárgymegjelölés, vala-
mint zárópecsét töredéke.

K.: Bánffy I. 359–360. 

594. 1381. máj. 16. Visegrád

Zeech-i Miklós comes, [I.] Lajos király (H) országbírója, Pozsony megye honorbirtokosa
a zalai konvent három vásáron történő kikiáltásról szóló jelentésének megtárgyalását, amit
korábbi, a kikiáltást elrendelő oklevelének megfelelően Apaty birtok határjelei emelésének
tilalmazása ügyében a felperes Simig-i konvent (aminek nevében és ügyvédvalló levelével
Tamás litteratus jelent meg), valamint Varda-i Péter fia: János és Juta-i László fia: Miklós al-
peresek között máj. 1-jén (oct. Georgii) kellett volna megtartson, okt. 6-ra (oct. Mychaelis)
halasztja, mivel Tamás litteratus bemutatott egy 1323. évi oklevelet (l. 199. szám). Ám az
oklevél nagyon gyanúsnak tűnt az országbírónak, tekintve, hogy önmegnevezés nélküli volt,
és újonnan írtnak és pecsételtnek tűnt. Tamás képviselő azt mondta, hogy a Simig-i konvent
meg tudja találni [I.] Károly király abban átírt eredeti oklevelét és be tudja mutatni azt, így
az országbíró mind emiatt, mind pedig a Tamás képviselő által bemutatott királyi írásos pa-
rancsnak megfelelően az ügyet elhalasztja, úgy, hogy színe előtt okt. 6-án a Simig-i konvent
Károly király ezen oklevelét eredetijében mutassa be. A zalai konvent pecsétje alatt kiadott,
1323. évi oklevelet a mondott okokból az országbíró magánál tartja, hogy okt. 6-án ő maga
mutassa majd be újra. D. in Wissegrad, 16. die termini prenotati, a. d. 1381.

Á.: Bátori István országbíró, 1489. jún. 1. D878. (86-1-1.) Eszerint zárt papíroklevél volt.

595. 1381. júl. 5. 

Gara-i Miklós nádor a Heweswyuar megyei nemesek közösségének 1381. júl. 5-én (f.
II., in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1381.) tartott közgyűlése (congregatio generalis) 12.
napján, júl. 5-én kiadott oklevele szerint a vicecomes, a szolgabírók és az esküdt ülnökök
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hitükre, a király és Szent Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve megerősí-
tették a nádor kérdésére, miszerint ők úgy hallották, hogy Abad-i Sebestyén és fia: György
a Lochonch-i nemesekkel [Desew fiai: László erdélyi vajda, Dénes, Miklós és Mihály mes-
terek, István fia: György] egy nemzetségi ágon (una linea generationis) vannak.

Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. jún. 10. (Bánffy I. szerint: 97-14-1.) 
K.: Bánffy I. 519. (Tá.-ban.)
R.: Nagy I., T. 1883. 97; Bánffy I. 360. 
Megj.: Az oklevél másik Tá.-ja: DL 42999. (Múz. Ta.) Ennek 1800. júl. 23-i Má.-a: DL 349.

(NRA 1683-3.)

596. 1381. aug. 17. 

A győri káptalan jelenti Gara-i Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy bár dön-
téshozó oklevele szerint márc. 29-én (3. die oct. diei medii Quadr.) kellett volna megtör-
ténnie az egyrészről a király és a Kurmend-i bíró és esküdt polgárok, másrészről Gvnyu-i
Tamás fia: János mester közötti birtokbejárásnak, határok megmutatásának, iktatásnak és
becslésnek Tylay-i János mester, a nádori kúria notarius-a mint nádori ember és a káptalan
emberei által, de ezen János mester a nádor más teendőivel elfoglalva nem tudott megje-
lenni, ezért a nádor másik levelével mindezt aug. 8-ra (quind. Jacobi) halasztotta, hogy
akkor korábbi döntéshozó oklevelének megfelelően János mester a mondottakat végezze
el. A káptalan megkapta a nádor másik és korábbi levelét is, de mivel Tylay-i János mester
nádori ember akkor sem tudott megjelenni, Pand-i István mesterrel, a királyi kúria notarius-
ával, a nádor más levelével speciálisan kiküldött nádori emberrel a nádor korábbi dönté-
sében foglaltak elvégzésére a király részére kiküldték tanúságul kórusuk klerikusát: Jánost
(a peres ellenfél részére nem küldtek ki senkit, mivel sem Gvnyu-i János, sem képviselője
nem kérte fel őket erre), akik aug. 8-án és más alkalmas napokon először a Raba-nál levő
kaszálóra v. rétre mentek a szomszédok, valamint Pál testvér Beel-i apát, királyi képviselő,
János Kurmend-i bíró és az ottani polgárok, továbbá Nema-i János fia: Lőrinc (Gvnyu-i
Tamás fia: János mester alperes képviselője a káptalan ügyvédvalló levelével, aki megelé-
gedett ezen ura nevében a káptalan tanúságával) jelenlétében, és a kaszálót az ott eredetiben
bemutatott királyi privilégiumnak megfelelően a királyi képviselő és a polgárok mutatása
alapján bejárták: Dereske falu közelében a Chernych folyó mellett földjellel körülvett nagy
tölgyfa; határjelnek megjelölt tölgyek; alsó részén megégett tölgy, és mivel addig a helyig
senki sem mondott ellent, a kaszálót határjelek emelésével Kurmend városnak hagyták
örök használatra és birtoklásra a hasznaival együtt; kaszálókon és szántóföldeken át ideig-
lenes jeleket (signis metalibus) helyeztek el; a Raba folyó, ahol annak egy fövenyes helyét,
ahol a folyó mindkét részén fűzfák és vesszők vannak (ti. ezen János mester Zeuched nevű
falvában mintegy 2 nyíllövésnyire levő malma után) a királyi képviselő és a polgárok a
mondott privilégiumban levő Gelke egykori malom helyének mutatták, amit azonban az
idők régisége és a folyó sodrása lerombolt, és ezen helyet is megjelölték ideiglenes jellel,
Lőrinc azonban azt állította, hogy nem ott, hanem egy másik helyen fentebb van Gelke
malom helye, és azt meg tudja mutatni; majd Lőrinc a bejárásnak a megégett tölgytől egé-
szen odáig ellentmondott, és az utolsó ideiglenes jeltől kezdve haladt a Raba folyón levő
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hídig (amin át János mester mondott falvába kelnek át) és tovább a Raba folyása mellett,
szemben Zeucheud birtokkal nyugat felé, nagy távolságban szántóföldeken, kaszálókon
és cserjéseken át, és egy helyen, ahol a folyó partja mellett bokrok között 2 cseresznye- és
1 gyümölcsfa van, 2 kis (nem régi, földbe rögzített) karót mutatott meg mint Gelke egykori
malom maradványait, de ott semmilyen malomhely nem látszódott; kaszáló; dél felé ezen
folyó elkanyarodása; szántóföldek; Velemer (dict.) állóvíz; egy berkes kaszáló; rét; ezen
város kaszálója; kivágott, földön fekvő nagy tölgyfa; szántóföldek; a Dereske faluból
Zeucheud-re tartó út mellett nagy tölgyfa; cserjések és bozótosok (rubeta); tölgyfa és
wlgariter silfa-nak mondott szilfa egy füves út két oldalán; cserjések; 3 szilfa; rét; kereszttel
jelölt nagy tölgyfa; megégett tölgyfa (mindezen és más fákra kereszt-jeleket helyeztek);
észak felé a Raba folyó. Lőrinc a bejárása által befoglalt, szemmel 3 ekényire becsült részt
(a Raba teljes rétjét szántóföldekkel, berkes és cserjés földekkel) az ura Vamusfelde nevű
birtoka jogának nevezte, azt állítva, hogy ura és annak jobbágyai e rét és szántóföldek tu-
lajdonában vannak régóta. Amikor a nádori és káptalani emberek kérték Lőrincet, hogy a
nádor döntésének megfelelően ura Vamusfeulde nevű birtoka határait a Raba folyó és e
rét felől mutassa meg, Lőrinc azt felelte, hogy e birtok a király Hallos [!] nevű birtokával
és Zecheud-i Tristian fia: András birtokával határos, de Vamusfeulde határait nem akarja
és nem is kell megmutassa, mivel annak irányából urának nincs pere ezen polgárokkal, és
azt mondta, hogy Vamusfeulde falu (bár az emberek tévesen Zeuchud-nek hívják)
Vamusfeulde föld határain belül van. A királyi képviselő és a polgárok szerint viszont e
falu a földjeivel és tartozékaival együtt néhai nemeseké volt, akiktől ezen János mester ap-
jához jutott, sosem hívták azt Vamusfeulde-nek, hanem mindig is Molnuszeuchud-nek
hívták, nem volt és most sincs nem egyesítve Vamusfelde földdel, sosem volt annak hatá-
rain belül, hanem attól régtől fogva el van különítve, és ezt a nádor előtt bizonyítani is tud-
ják. Végül az ott összegyűlt szomszédos és megyei nemesektől nem sikerült megtudniuk,
hogy melyik fél mutatta meg Gelke malom pontos helyét, csak a Hallos-i királyi népek
erősítették meg, hogy a polgárok. D. 10. die diei quind. pretactarum, a. d. 1381. 

Á.: a 611. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 30–32. 

597. 1381. szept. 5.

A csázmai káptalan előtt szentjakabi (S. Jacobus) István fiai: János és Fábián megvallották,
hogy a Palichna-i János testvér, Auriana-i perjel Chasmamellek nevű birtoka határain belül
levő földrészt, amit néhai apjuk: István vásárolt meg Betlen fia: Pouka-tól, a [IV.] Béla király
privilegiális oklevelében levő régi határoknak megfelelően el- és átadták a perjelnek mind
annak örökjoga nevében, mind 27 márka jó dénárért, szabad rendelkezésre és örök birtok-
lásra. A káptalan előtt megjelent néhai Rumenia leánya: Chubicha asszony is, aki megvallotta:
felismerve, hogy a saját joghatósága, ami [leány]negyede okán háramlott rá ezen Pouka ré-
széből, a perjelhez tartozik, neki azt visszaadta. Erről a káptalan függőpecsétjével ellátott
privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. V. an. Nat. virg. glor., a. d. 1381. Arenga.

E.: D271. Hártya. Függőpecsétre utaló plicatura.
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598. 1381. szept. 11. Karász

Gara-i Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Zabolch és Beregh megyei ne-
mesek közösségének szept. 2-án (f. II. an. Nat. B. virg.) Karaz falu mellett tartott közgyű-
lésén (congregatio generalis) Zygan-i Domonkos fia: László elmondta, hogy Kis (Parvus)
Pál, Lochonch-i Desew fiai: László, Miklós, Mihály és Dénes Zenthmarton-i officialis-a az
ottani népekkel és jobbágyokkal 1372. okt. 18-án (in fe. Luce, a. d. 1372.) az ő Bezded bir-
tokon levő részére (amit [István] néhai bán fia: Dénes adott neki) ment hatalmaskodva, az
ott lakó embereitől és jobbágyaitól 6 tehenet, 1 ökröt és 15 disznót elvett, ezen jobbágyait
e birtokrészről elkergette, és ez ismeretes Zabolch megye vicecomes-ének, szolgabíróinak
és esküdt ülnökeinek. Kérésére a nádor megkérdezte őket, akik hitükre, a király és Szent
Koronája iránti hűségükre, a kereszt fáját megérintve egyhangúan megerősítették, hogy mind -
ezt Kis Pál és Losonch-i Desew fiai jobbágyai megtették. Erről a nádor oklevelet bocsát ki
Lászlónak. D. 10. die congregationis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1381.

E.: D270. (97-11-9a.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét kör-
vonala. Kortárs kéztől: Paulus non venit, ex parte vero aliorum iobagionum suorum satisfacit
presente uno de Zabolch in quindenis Mychaelis. Solvit-jel.

K.: Bánffy I. 363–364. 

599. 1381. szept. 14. Karász

Gara-i Miklós nádor, a kunok bírája tudatja, hogy amikor Lochonch-i Desseu fia: Mihály
mester kérésére Zakaczy-i Jakab fia: István királyi emberrel és Tamás litteratus-al, a fehérvári
káptalan tanúságával kiküldte emberét: Naualias-i Lászlót birtokbejárásra és határjelek eme-
lésére a Zabolch és Bereg megyei nemesek közösségének szept. 2-án (f. II. an. Nat. B. virg.)
Karaz falu mellett tartott közgyűléséről (congregatio generalis), ők visszatérve elmondták,
hogy szept. 13-án, vagyis a közgyűlés 12. napján (f. VI. videlicet 12. die dicte congregationis
nostre) a szomszédok összehívásával Zenthmarton, Mandok, Palcha és Surk birtokokra
mentek, és mikor azokat régi határaik mentén bejárni, a régiek mellé a szükséges helyeken
új határjeleket emelni és mások birtokjogától elkülöníteni akarták, Warada-i János fia: Do-
monkos mester Zuth birtoktól kezdve Komorow birtok határaiig őket az új határjelek eme-
lésétől tilalmazta, ezért őt Mihály ellenében a nádor ezen közgyűlésére idézték. A beszámoló
után Beke fia: István (Mihály mester nevében a nádor ügyvédvalló levelével) a nádor előtt
a tilalmazás okát tudakolta, mire Domonkos nevében Jeke-i Mátyás a nádor ügyvédvalló
levelével azt felelte, hogy Domonkos mester azért tilalmazott, mert Mihály mester a bejárás
és határjel-emelés révén Domonkos Lythke és Zuth nevű birtokaiból nagy földrészt el akart
foglalni, Lythke és Zuth birtokokról Domonkosnak oklevelei vannak, amiket egy későbbi
időpontban tud bemutatni a nádornak, aki ezért meghagyta, hogy Domonkos az ezen bir-
tokokról szóló okleveleit okt. 6-án (oct. Mychaelis) mutassa be színe előtt. D. 13. die
congregationis nostre predicte, in loco memorato, a. d. 1381.

K.: Bánffy I. 364–366. (Eszerint E.-je: 97-13-6.; papír, hátlapján tárgymegjelölés, feljegyzés: pro
actore magister Gallus cum regalibus, pro in littere regales ad Georgii, due scribantur [?], valamint
pecsét töredékei.) 

287



600. 1381. okt. 17. Várad

Gara-i Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy a Byhor és Crazna megyei neme-
sek közösségének okt. 14-én (f. II. an. Galli) Warad város mellett tartott közgyűlésén
(congregatio generalis) Baka-i Mihály fia: Bálint (Kysvarda-i János fia: Domonkos mester
nevében) nyilvánosan tilalmazta Domonkos mester Byhor megyei Pulbarthida ~
Pulbarthyda [!] nevű birtoka minden szomszédját és másokat annak elfoglalásától, maguk-
nak való átörökítésétől és az abba való bemeneteltől. D. 4. die congregationis nostre
predicte, in loco memorato, a. d. 1381.

E.: D272. (72-1-24.) Hátlapján kortárs kéztől: XIII solvit, valamint zárópecsét körvonala.

601. [1383.] febr. 8.

Mária királynő (H, Da, C, etc.) [1383.] febr. 8-án (domin. Invocavit prox. preterita) kelt
oklevelében utasította országa bírói között a nádort is, hogy jelen oklevél kiadásától 4 teljes
évig az árva és kiskorú (tenera etas) Gvnyu-i Zsigmond felett ne ítélkezzen, bírósága elé
állni ne kényszerítse.

Tá.: a köv. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 32. (Tá.-ban.)
R.: Süttő 2007. 32.

602. 1383. febr. 15. Visegrád

Gara-i Miklós nádor (H), a kunok bírája tudatja, hogy azon birtokbejárásról, határok
megmutatásáról, iktatásról és becslésről szóló jelentés megtárgyalását, amire korábbi per-
halasztó oklevele szerint egyrészről a királynő, valamint a Kurmend-i bíró, esküdtek és ki-
rálynői hospesek (akik nevében Pál testvér apát jelent meg a királynő ügyvédvalló levelével)
mint felperesek, másrészről Gvnyu-i Tamás fia néhai János mester fia: a gyermek (puer)
Zsigmond között jan. 13-án (oct. Epiph. d.) kellett sort kerítsen, onnan annak 4. évfordu-
lójára, 1386. jan. 13-ra (ad 4. revolutionem earundem oct. Epiph d., videlicet in a. d. 1386.
venturam) halasztja el, mivel Zsigmond érdekében bemutatták neki Mária királynő (H, Da,
C, etc.) oklevelét (l. előző szám). D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1383.

Á.: a 611. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 32. 

603. 1383. máj. 1.

A Szt. Irineus vértanú-egyház káptalanja előtt Kaplath-i Vörös (Rufus) Tamás fia: István
a maga, fiai és leányai nevében a Nyitra megyei Jardan, Zerbech és Bilhozth birtokokon levő
részei adományozásától tilalmazta a királyt [!], Hazunfolwa-i Domonkos fia: Miklóst,
Szamary-i Tor (dict.) Pál fia: Andrást, Szamary-i Simon fia: Lászlót, Olah (dict.) Pétert, annak
frater-ét: Deeghk-i Tivadart és Penzes (dict.) Jakabot pedig e birtokrészei elfoglalásától, el-
adásától, hasznaik elvételétől és a számukra történő átörökítéstől. D. oct. Georgii, a. d. 1383.
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E.: D273. (25-2-11.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint zárópecsét kör-
vonala.

K.: Süttő 2007. 32–33.
R.: Iványi 11/2. 204.

604. 1383. jún. 19. Buda

Erzsébet királyné (H, P, Da, etc.) megfontolva István Machow-i bán hű szolgálatait,
amiket ifjúsága óta az ország (regnum nostrum) teendőiben teljesített a királyi és királynéi
felségnek, fáradozásaival és költségeivel, s bár mindezekért jóval több jutalmat érdemelne,
viszonzásul a királyné a néhai megrögzött hűtlene: Péter bán Damianmala és Pezzad nevű,
Buda város (civitas nostra) területén levő szőlőit , amik az ország jogának (lex) megfelelően
az ő kezeihez háramlottak és adományozási jogköréhez tartoznak, királynéi új adomány
címén Istvánnak és örököseinek adományozza, nem érintve mások jogait. D. Bude, f. VI.
an. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1383.

E.-je elpusztult vagy lappang. K. szerint jelzete 94-7-7.; előlapján: relatio Nicolai de Gara palatini
per magistrum Bakow facta, valamint pecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 373–374.

605. 1383. jún. 26. Buda

Mária királynő (H, Da, C, etc.) a pannonhalmi (Sacer Mons Panonie) Szt. Márton-egyház
konventjének: bár azon birtokbejárásról, határok megmutatásáról és becslésről szóló győri
káptalani jelentés megtárgyalását, amire a nádor döntéshozó oklevele szerint a királynő,
valamint a Kurmend-i bíró, esküdtek és királynői hospesek mint felperesek, ill. Gvnyu-i
Tamás fia néhai János mester fia: a gyermek (puer) Zsigmond alperes között kellett sorra
kerüljön, a királyné általános kegylevelének megfelelően a nádor  jan. 13-ról (oct. Epiph.
d.) 4 teljes évvel elhalasztotta, de mivel a királynő ezen tárgyalást gyorsabban be akarja fe-
jezni, utasítja a konventet, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Kysrauazd-i Vörös (Rufus)
Pál v. Kyszeegh-i Péter fia: Mihály v. Gyrk-i Pál fia: János királynői ember idézze Zsig-
mondot a királynő, valamint a mondott bíró, esküdtek és hospesek ellen a nádor elé aug.
1-jére (oct. Jacobi), majd a konvent tegyen jelentést a nádornak. D. Bude, in fe. Johannis
et Pauli, a. d. 1383.

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 33.

606. [1383.] júl. 24.

A pannonhalmi (Sacer Mons Panonie) Szt. Márton-monostor konventje jelenti Gara-i
Miklós nádornak (H), a kunok bírájának, hogy a királynő parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) Vörös (Rufus) Pál királynői emberrel kiküldték tanúságul káplánjukat: János
Wossyan-i papot, akik júl. 18-án (sab. an. Marie Magdalene) János fia: Zsigmondot a
Zenthmyklos nevű falujában megidézték a királynő, valamint a Kurmend-i bíró, esküdtek
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és hospesek ellenében aug. 1-jére (oct. Jacobi) a nádor elé. D. 7. die ipsius evocationis, a.
d. supradicto. [1383.]

Á.: a 611. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 33–34.

607. 1383. júl. 26. Diósgyőr

Mária királynő (V, Da, C, etc.) a váradi káptalannak: elmondta neki Iwankafalua-i Leukus
fia: Miklós, hogy a káptalan pecsétje alatt kiadott bizonyos oklevelét a régisége és a rossz
őrzés miatt szükséges megújítani. Ezért a királynő utasítja a káptalant, hogy ha ezen okle-
velet a [pecsét]viaszában, pergamenében (carta) és írásában megvizsgálva a sajátjuknak és
jogszerűen kiadottnak ismerik fel, Lászlónak [!] a kellő és szokott formában újítsák meg,
csalárdság nélkül. D. in Dyosgeur, in fe. Anne matris Marie, a. d. 1383.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 34. 

608. 1383. aug. 19. 

A váradi káptalan tudatja, hogy 1383. aug. 19-én (f. IV. an. regis Stephani, a. d. 1383.) bi-
zonyos oklevelükkel együtt Levkus ~ Leukus fia: Miklós bemutatta nekik Mária királynő (V,
Da, C, etc.) parancslevelét (l. előző szám), aminek megfelelően a Miklós által bemutatott okle-
velet (l. 127. szám) megvizsgálták [pecsét]viaszában, pergamenében és írásában, és bár régisége
miatt a pecsétje részben sérült volt, de azt a káptalan pecsétje alatt, valós régi stílusukkal, jog-
szerűen kiadott saját oklevelüknek felismerve átírják és megújítják, hamisság nélkül.

E.: D273a. (99-12-13.) Hátlapján középkori kéztől: monasterium Omnium Sanctorum de
Eggied, valamint pecsétre utaló hártyaszalag.

K.: Süttő 2007. 34. 

609. 1383. szept. 10. Fehérvár

Erzsébet királyné (H, P, Da, etc.) a vasvári káptalannak: mivel az egyrészől a Kurmend-i
királynéi polgárok és hospesek, másrészről Gvnyu-i Tamás fia: néhai János mester és általa
fia: a gyermek (puer) Zsigmond közötti, a Raba-n levő földrész és kaszáló ügyében régóta
húzódó pert a nádor döntéshozó oklevelének és a győri káptalan jelentésének megfelelően
gyorsan és megfelelően le akarja zárni, tanácsot tartva a főpapokkal és báróival utasítja a
káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel prépostjuk: Mihály mint speciális királyi
(regius) ember a királynéi kúriából és Haholth-i Miklós fia: Miklós speciális nádori ember
szept. 30-án (2. die Mychaelis) menjenek a mondott földrészre és kaszálóra, valamint Zsig-
mond Vamusfeulde nevű földjére a szomszédok, továbbá Pál testvér Beel-i apát (a királyné
képviselője), a Kurmend-i bíró és polgárok, és Zsigmond v. officialis-a jelenlétében, és ha
ezeket bejárva és a felek által ott bemutatandó nádori döntéshozó oklevélben tartalmilag
(sensualiter) átírt okleveleket elolvasva úgy találják, hogy a felek közötti vitás föld- és ka-
szálórész Kurmend királynéi városhoz tartozik jog szerint, akkor a városnak, polgárainak
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és hospeseinek iktassák örök birtoklásra, ha pedig úgy találják, hogy az nem illeti a várost,
hanem Vamusfeulde földhöz tartozik, akkor pedig Zsigmondnak iktassák, a szükséges he-
lyeken határjeleket emelve, a felek v. bárki más ellentmondása ellenére is, majd a káptalan
a nádornak okt. 6-ra (oct. Mychaelis) tegyen jelentést. D. Albe, 3. die Nat. virg. glor., a. d.
1383.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 34–35.

610. [1383.] okt. 7.

A vasvári káptalan jelenti Gara-i Miklós nádornak (H), a kunok bírájának (domino et
amico ipsorum), hogy Erzsébet királyné (H, P, Da, etc.) parancslevelének megfelelően (l.
előző szám) prépostjukkal: Mihállyal mint speciális királyi (regius) emberrel a királynéi kúri-
ából és Haholth-i Miklós fia: Miklós mester speciális nádori emberrel kiküldték tanúságul
kanonoktársukat: Gergely mestert, akik szept. 30-án (2. die Mychaelis) a mondott földre,
a Raba-i kaszálóra, valamint Zsigmond Vamusfeulde nevű földjére mentek a szomszédok,
továbbá Pál testvér Beel-i apát, királynéi képviselő, a mondott bíró, polgárok és Zsigmond
emberei jelenlétében, ezeket bejárták, és elolvasva a felek okleveleit, amik a bíró, a polgárok
és a képviselő által bemutatott nádori döntéshozó oklevélben tartalmilag átírva (sensualiter)
szerepelnek, úgy találták, hogy e föld- és kaszálórész a városhoz tartozik, sosem volt
Vamusfeulde földé, így ezeket a mondott városnak, polgárainak és hospeseinek a városhoz
csatolva iktatták örök birtoklásra az alábbi határokkal, új határjeleket emelve és elkülönítve
mások birtokjogaitól: Dereske falu közelében a Chernech folyó mellett egy földjellel újon-
nan körülvett nagy tölgyfa (arbor kerchy) mint határjel; határjelként megjelölt fák; földjellel
újonnan körülvett, alsó részén megégett tölgyfa; bokrok; földjellel újonnan körülvett erdei
gyümölcsfa; út; földjellel újonnan körülvett mogyoróbokor; szántóföld; kis völgy közelében
szántóföld; ezen völgy caput-ja; szántóföldön; Raba folyó, ahol egykor Gyelke malomhely
volt; Raba folyó medre. D. 8. di termini prenotati, a. d. supradicto. [1383.]

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: Süttő 2007. 35–36.

611. 1383. okt. 28. Visegrád

Gara-i Miklós nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy amikor okt. 25-én (20. die oct.
Mychaelis) az ország procer-eivel bírói székén ült, Pál testvér Beel-i apát, Mária királynő
(H, Da, C, etc.) nevében annak ügyvédvalló levelével, Dankhard fia: Lőrinc, Kurmend-i
bíró és Pál litteratus, ottani polgár bemutattak neki 5 oklevelet: a nádor győri káptalannak
küldött döntéshozó (l. 592. szám), a győri káptalan nádornak szóló (l. 596. szám), a pan-
nonhalmi (Sacermons Panonie) Szt. Márton-konvent idéző (l. 606. szám), a nádor perha-
lasztó (l. 602. szám) és a vasvári káptalan nádornak szóló oklevelét (l. előző szám), amiket a
királynő nevében előadott kérésére a nádor átír privilegiális oklevelében a bírónak és a ki-
rálynő Kurmend-i polgárainak és hospeseinek. D. in Wyssegrad, 23. die oct. Mychaelis, a.
d. 1383. 
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E.: D274. (83-1-2.) Hártya. Hátlapján középkori kéztől: Civium de Kurmend, újkori kezektől:
metales Kermend. Hiányos függőpecsét és vörös-zöld fonata.

K.: Süttő 2007. 36–37.

612. 1384. febr. 18. Nona

A nonai Szt. Anselm-székesegyház káptalanja elé járult Vyreuych nembeli Stoysich Jakab
nemes (nem félelemtől v. csalárdságtól vezetve, hanem saját döntéséből és akaratából), és
leányának: Margitnak, Mogorouich nembeli Sdralych György nemes feleségének adta
örökre a …… faluban levő, ue. nembeli Dobroyeuich Gergelytől vásárolt birtoka felét
szabad adományozásra, eladásra, végrendelkezésre minden joggal és tartozékkal, rétekkel,
erdőkkel, berkekkel, hegyekkel, völgyekkel, jogokkal, házakkal, telkekkel, épületekkel, sző-
lőkkel, művelt és nem művelt földekkel, kutakkal, víztárolókkal (cisterna), vizekkel, mal-
mokkal, és más haszonvételekkel és jövedelmekkel. Jakab vállalta, hogy ő és örökösei
Margitot v. örököseit nem perlik v. zaklatják, hanem őket e birtokfélben bármikor megvédik
és szavatolják bíróságon v. azon kívül, bármely személlyel és közösséggel szemben. Erről
a káptalan függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet bocsát ki a felek kérésére. Actum
et d. None, in ecclesia nostra predicta cathedrali, a. Nat. d. 1384., die 18. mensis Febr.

E.: D145. Hártya. Foltos. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. Mandorla alakú függőpecsét
és fonata.

613. 1384. febr. 28. Visegrád

Gara-i Miklós nádornak (V), a kunok bírájának elmondták Varada-i János fia: Domon-
kos mester nevében, hogy a Bihor megyei, idegen kezeken levő Palbarhida nevű birtoka
az ottani vámmal Domonkoshoz tartozik minden jogcímen, és szükség van a birtok tör-
vényes visszavételére és Domonkosnak történő iktatására. Ezért a nádor kéri a váradi káp-
talant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Mesew-i Miklós fia: Imre v. Geget-i [!] Tamás v.
Zolnuk-i János v. Ceyke-i Márton fia: Mihály v. Jeke-i Mátyás fia: János nádori ember
Pelbarthyda birtokot a szomszédok összehívásával vegye vissza (recapiat) Domonkos joga
nevében, és iktassa azt neki a vámmal és más haszonvételekkel örök birtoklásra, ha nincs
ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg Domonkos ellenében a nádor elé,
majd a káptalan tegyen jelentést. A nádor jelen oklevelet a prothonotarius-a: Bako mester
és a nála levő nádori pecsétek távolléte miatt Bako pecsétjével látja el. D. in Vissegrad,
domin. Invocavit, a. d. 1384.

Á.: a 615. számú oklevélben. 

614. 1384. márc. 4. 

A vasvári káptalan előtt Kuchk-i Domonkos fia: András mester bemutatta [I.] Lajos
néhai király (H, P, Da, etc.) oklevelét (l. 544. szám), kérve, hogy azt pecsétjükkel ellátott
oklevelükben írják át. Majd András megvallotta, hogy egy telkét (fundus curie), ami e bir-
tokán kelet felől, Kuchk-i Miklós fia: László szomszédságában van, egy földrésszel (ami
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széltében 2 hold földnyi, hosszában pedig észak felé ezen birtok határaiig tart), dél felé 6
hold földdel az Altalfeuld nevű földön, valamint 2 kaszaaljnyi kaszálóval e birtokán ezen
László kaszálója mellett, famulus-ának és rokonának, Péter fia: Jánosnak adta szolgálataiért
örök birtoklásra, úgy, hogy János ott lakván Andrásnak v. fiának szolgálni tartozik. Erről
a káptalan függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet bocsát ki. D. f. VI.
p. Invocavit, a. d. 1384., amikor Mihály prépost, Péter mester éneklő-, Miklós mester őr-
kanonok, János mester dékán.

Á.: Vasvári káptalan, 1400. júl. 30. D10046. (53-2-14.)
Má.: SNA Listiny Erdődy 22. (56-8-68.) E szerint az 53-1-5. jelzetű oklevélről másolták.
K.: Süttő 2007. 37–38.
R.: Iványi 11/2. 205.

615. [1384.] márc. 31.

A váradi káptalan jelenti Gara-i [Miklós] nádornak (V), a kunok bírájának, hogy levelének
megfelelően (l. 613. szám) Gegen-i Tamás nádori emberrel kiküldték tanúságul kórusuk kle-
rikusát: Istvánt, akik márc. 30-án (f. IV. p. Judica) a szomszédok összehívásával Pelbarthyda
birtokra mentek, és amikor azt az ottani vámmal Domonkos mester joga nevében vissza
akarták venni (recaptivare) és neki iktatni, Gyapol-i Miklós fia: István ellentmondott nekik,
ezért őt aznap ott Varada-i János fia: Domonkos mester ellenében máj. 1-jére (oct. Georgii)
a nádor elé idézték. D. f. V. an. Ramispalmarum, a. d. supradicto. [1384.]

E.: D275. (72-1-25.) Papír. Hátlapján azonos (Perbarthida névalakkal) és újkori kéztől tárgy-
megjelölések, valamint mandorla alakú zárópecsét körvonala. Kortárs kéztől: pro actore Mathe de
Jeke cum Lelez, capitulo ut intra, homo regius Thomas filius Maroth de Gegen vel Johannes filius
Mathie de Jeyke aut [föléírva: Byhoriensis] Emericus filius Nicolai de Mezeu sin Johannes filius
Thome de Zolnok, Laurencius vel Emericus filii Copolch de Apaty, Petrus filius Abram de Rozuad. 

K.: Süttő 2007. 38–39.

616. 1384. dec. 14.

Az aradi káptalan előtt Ágoston fia: András (a felesége: Klára és fia: László nevében)
Gachalkery-i Balázst és fiait: Sebestyén litteratus-t, Istvánt és Benedeket tilalmazta néhai
Syke mester főesperesnek a Feirkeres folyón, Zarand birtok területén levő malmai elfog-
lalásától, az azokba való bemeneteltől és a maguknak történő átörökítésüktől. D. 2. die
Lucie, a. d. 1384.

E.: D9012. (98-22-25.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint mandorla alakú
pecsét nyoma.

K.: Süttő 2007. 39.

617. 1385. szept. 9. Visegrád

Lossunch-i István fiai: László és Albert mesterek kinyilvánítják, hogy érett megfontolás
után a Moruss folyó mellett, Ormaany és Vruzfalu falvakban levő örökjogú birtokrészeiket
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Tamás fia: Dénesnek (magnificus), az ő frater-üknek adták cserébe annak Maskfalu és
Lehota falvakban levő birtokrészeiért, e falvak minden haszonvételével és tartozékaival.
Ha István bármelyik fia mindezt visszavonná, 25 nehéz súlyú márka dénárt fizessen. Erről
Dénesnek és leszármazottainak hátlapon megpecsételt oklevelet adnak ki. D. in Vissegrad,
sab. p. Nat. Marie, a. d. 1385.

E.: D276. (98-6-16.) Papír. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés, valamint pajzs alakú, (K.
szerint) zöld viaszú pecsét nyoma.

K.: Bánffy I. 376–377. (A pecsétkép leírásával.)
R.: Süttő 2007. 39.

618. 1385. szept. 16.

Gara-i Miklós nádor Lossonch-i Dezső fia: Mihály mester kérésére a Zabolch és Bereg
megyék nemeseinek Karaz falu mellett szept. 4-én (f. II. an. Nat. virg. glor.) tartott köz-
gyűléséről kiküldte Zabolch-i István királyi és Naualyas-i László nádori embereket, akik
Mihály mester Zentmarton, Pálora [! ∋: Pálca], Mándok és Surk nevű birtokainak bejárása
után a nádorhoz visszatérve azt jelentették, hogy egy Tisza menti dűlőnél Kenéz-i Do-
monkos fia: Szaniszló ellentmondott. A közgyűlésre megidézett Szaniszló képviselője a
per elhalasztását kérte, amit a nádor okt. 6-ra tűzött ki.

E.-je elpusztult vagy lappang. R. szerint jelzete 97-13-4. jelzet alatt volt, papíron.
R.: Iványi 11/2. 206.

619. 1386. jan. 19. Buda

[II.] Károly király (H) parancslevele a vasvári káptalanhoz. D. Bude, f. VI. an. Fabiani
et Sebastiani, a. d. 1386.

Á.: a 622. számú oklevélben. 
R.: Iványi 11/2. 207; Süttő 2007. 39.
Megj.: Lásd az Á.-hoz írtakat.

620. 1386. jan. 24. Buda

[II.] Károly király (H, Je, Si, etc.) megfontolva Losonch-i István fia: László mester, a ki-
rályi aula lovagja, Biztricia-i várnagy hű érdemeit, amiket korábban néhai [I.] Lajos királynak
(H; dominus et pater noster), majd miután Lajos férfiörökös nélkül meghalt, és Károly
emiatt, mint Lajos valós atyafia (verus frater) Magyaro. (regnum Hungarie) trónjára került
és az ország kormányzásának jogarát megkapta, neki teljesített, nem kímélve javait és sze-
mélyét, mindezek miatt, valamint László kérésére a Zemplin megyei Wylak nevű, Zalanch
királyi várhoz tartozó birtokot, aminek éves adóbevétele (census, collecta) eléri az 500 fo-
rintot, minden haszonvétellel és tartozékkal (rétek, erdők, berkek, szántóföldek, vizek, és
főleg az ottani vám, aminek bevételét évi 125 forintra becsülik), azon régi határok alatt,
ahogy eddig Károly elődei és ő maga is birtokolták, Zalanch várról leválasztva és királyi
kezeiből elidegenítve királyi új adomány címén Lászlónak és örököseinek adományozza
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nemesi címen való (sub mero et sincero nobilitatis titulo) birtoklásra, más jogának sérelme
nélkül. Ha jelen oklevelet visszaviszik neki, privilegiális formában adja majd ki. D. Bude,
f. IV. an. Conv. Pauli, a. d. 1386.

E.: D278. (97-6-8.) Hártya. Hátlapján középkori és újkori kezektől tárgymegjelölések. Előlapja
alján titkospecsét körvonalában: relatio magistri Ladizlai filii Stephani de Gorbanuk.

K.: Bánffy I. 378–379.
R.: Süttő 2003. II. 322–323; Süttő 2007. 39.

621. 1386. jan. 24. Buda

Erzsébet királyné (H, P, Da, etc.) megfontolva Losonch-i István fia: László mester, a
királynéi aula lovagja, Bistricia-i várnagy hű érdemeit, amiket korábban férjének: néhai [I.]
Lajos királynak (H, etc.), majd miután Lajos meghalt, a királynénak teljesített, nem kímélve
javait és személyét, mindezek miatt, valamint László kérésére a Zemlin megyei Vylak nevű,
Zalanch királynéi várhoz tartozó birtokot, aminek éves adóbevétele (census, collecta) eléri
az 500 forintot, minden haszonvétellel és tartozékkal (rétek, erdők, berkek, szántóföldek,
vizek, és főleg az ottani vám, aminek bevételét évi 125 forintra becsülik), azon régi határok
alatt, ahogy eddig Erzsébet elődei és ő maga is birtokolták, Zalanch várról leválasztva és
királynéi kezeiből elidegenítve királynéi új adomány címén Lászlónak és örököseinek ado-
mányozza nemesi címen való (sub mero et sincero nobilitatis titulo) birtoklásra, más jogá-
nak sérelme nélkül. D. Bude, f. IV. an. Conv. Pauli, a. d. 1386. Ha jelen oklevelet visszaviszik
neki, privilegiális formában adja majd ki.

E.: D277. (97-3-2.) Hártya. Hátlapján középkori (Wlac [!] névalakkal) és újkori kezektől tárgy-
megjelölések. Előlapja jobb felső szélén: commissio propria domine regine, alján ugyanez (K. és R.
szerint) sisakcímeres, vörös viaszú gyűrűspecsét körvonalában.

K.: Bánffy I. 379–380.
R.: Süttő 2003. II. 322; Süttő 2007. 39–40.

622. [1386.] febr. 10. [!]

A vasvári káptalan jelentése [II.] Károly király (H) parancslevelére (l. 619. szám). D. 10.
die termini prenotati [ferie quinte an. Purif. B. Marie virg.], a. d. ut supra. [1386.]

Má.: D10031. (53-2-17.) Újkori.
R.: Iványi 11/2. 208; Süttő 2007. 40.
Megj.: Az oklevél helyes dátumú (febr. 9.; ferie quarte an. Purif. B. Marie virg.) és pontos szövegű

E.-jét (és a benne átírt királyi parancslevelet) l. VAML Vasvári kápt. hh. lt. Met. 11-12-1189. (DF
262647.)

623. 1386. ápr. 1. Buda

Mária királynőnek (H, Da, C, etc.) elmondta Losonch-i István fia: István mester, hogy
a királynő más oklevelével neki adományozta a Neugrad megyei Patak nevű, Zunda ki-
rálynői vártól kiemelt birtokot, aminek tulajdonába ő törvényesen be akar menni, ha valaki
nem mond ellent. Ezért a királynő utasítja a váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat,
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akivel Almus-i Péter fia: János mester, a királynői aulából speciálisan kiküldött ifjú a szom-
szédok összehívásával vezesse be Istvánt e birtok tulajdonába, iktassa azt neki királynői
adomány címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat
idézze meg István ellenében a királynői jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D.
Bude, domin. Letare, a. d. 1386.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 40.

624. [1386.] ápr. 8.

A váci káptalan jelenti Mária királynőnek (H, Da, C, etc.), hogy kisebbik pecsétjével el-
látott, Losonch-i István fia: István mester érdekében kiadott parancslevelének megfelelően
(l. előző szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Márton Chengrad-i főesperest, akivel
Almus-i Péter fia: János mester, a királynői aulából speciálisan kiküldött ifjú ápr. 2-án ([f.]
II. p. Letare) a szomszédok összehívásával bevezette István mestert Patak birtok tulajdo-
nába, azt iktatta neki királynői adomány címén örök birtoklásra, a birtokon a törvényes
napokig tartózkodva, de nem volt ellentmondó. D. 7. die diei statutionis predicte, a. ut
supra. [1386.]

E.: D279. (96-24-0.) Papír. Hátlapján azonos és újkori kéztől tárgymegjelölések, valamint
zárópecsét nyoma.

K.: Süttő 2007. 40–41.

625. 1386. ápr. 13. Buda

Mária királynőnek (H, Da, C, etc.) elmondta Losunch-i István fia: István mester lovag,
hogy a királynő más oklevelével neki és örököseinek adományozta a Neugrad megyei,
Zunda királynői várhoz tartozó Patak, Dahtar és Horpach nevű birtokokat új adománya
címén, amiknek tulajdonába ő törvényesen be akar menni, ha valaki nem mond ellent.
Ezért a királynő utasítja a váci káptalant, hogy küldjék ki tanúságukat, akivel Nyr-i Péter
fia: János v. Terezthen-i Wrdeng (dict.) Miklós királynői ember a szomszédok összehívá-
sával vezesse be Istvánt e birtokok tulajdonába, iktassa azt nekik királynői új adomány
címén örök birtoklásra, ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg
István ellenében a királynői jelenlét elé, majd a káptalan tegyen jelentést. D. Bude, f. VI.
an. Ramispalmarum, a. d. 1386.

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: Bánffy I. 381–382.
R.: Iványi 11/2. 209. és 210; Süttő 2003. II. 475.

626. [1386.] ápr. 21.

A váci káptalan kinyilvánítja, hogy Mária királynő (H, Da, C, etc.) kisebbik pecsétjével
ellátott, Losunch-i István fia: István mester érdekében kiadott parancslevelének megfele-
lően (l. előző szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Zempléni (de Zemplyn) János
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mestert, akivel Terezthen-i Wrdeng (dict.) Miklós királyi [!] ember ápr. 15-én (domin.
Ramispalmarum) a szomszédok összehívásával bevezette István fia: István mestert Patak,
Dahtar és Horpach birtokok tulajdonába, azokat iktatta neki királyi [!] új adomány címén
örök birtoklásra, a birtokokon 6 napig tartózkodva, de nem volt ellentmondó. A káptalan
erről függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet bocsát ki Istvánnak. Kelt Mátyás
olvasókanonok keze által, 7. die introductionis et statutionis predictarum, a. d. ut supra
[1386.], Demeter éneklő-, András őrkanonok, Mihály Neugrad-i, Mihály pesti, Márton
Chengrad-i és György Zygethfeu-i főesperes jelenlétében. Arenga.

Á.: Zsigmond király, 1390. febr. 8. (K. szerint jelzete: 28-17-3.)
K.: Bánffy I. 383–384.
R.: Iványi 11/2. 211.

627. 1386. ápr. 30. Győr

Mária királynő (H, Da, C, etc.) Losonch-i István fia: István mester, a királynői aula lo-
vagja kérésére megengedi, hogy István a Neugrad megyei Gach nevű birtokán az ezen
Gach falu melletti hegyen fából v. kőből várat (castrum muniturnem seu fortalitium) épít-
sen, és azt magának és utódainak örökre megőrizze és birtokolja. Akik István frater-ei
közül részesedni akarnak az István által megépített várból, ha az ország szokása (regni lex
et consuetudo) megengedi, ezt csak akkor tehetik meg, ha megtérítik István fáradozásait
és költségeit az építésből a várból nekik jutó rész fejében. Ha jelen oklevelet visszaviszik
neki, privilegiális formában adja majd ki. D. Jaurini, f. II. p. oct. Pasce d., a. eiusdem 1386.

E.: D280. (96-25-11.) Hártya. Előlapja jobb felső sarkában: relatio magistri Drag, a szöveg alatt
(K. és R. szerint) vörös viaszú titkospecsét nyoma. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések.

K.: Bánffy I. 384–385. 
R.: Süttő 2003. II. 368; Süttő 2007. 41.

628. 1386. jún. 1. Buda

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása kinyilvánítja,
hogy nyilvánosan megbocsát Losonch-i Desew fia: László erdélyi vajdának, annak frater-
einek és familiárisainak minden eddigi, bármilyen okbóli sérelmet és haragvást, velük ke-
gyesen fog majd bánni, őket személyükben, javaikban és birtokaikban, főleg azokban,
amiket a szent királyoktól, néhai [I.] Lajos királytól (H, P, Da, C, etc.; pater noster) és Zsig-
mond feleségétől: Mária királynőtől (H, Da, C, etc.) törvényesen szereztek, nem zaklatja,
hanem rájuk mint híveiként tekint, mivel László vajda megígérte, hogy frater-eivel és fa-
miliárisaival együtt Zsigmond és Mária felé mostantól állhatatos hűséggel lesz minden el-
lenfelükkel szemben, és nem ellenkezik semmi szín alatt Zsigmond akaratával. Jelen
oklevelére pecsétjét függeszti. D. Bude, a. d. 1386., in crastino Asc. d.

E.: D281. (28-12-1.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsétre utaló
plicatura.
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K.: Bánffy I. 385–386. (Eszerint hártyaszalagjáról Zsigmond brandenburgi őrgrófi
lovaspecsétjének csekély töredéke függött.)

R.: Iványi 11/2. 212; Süttő 2003. II. 386–387; Süttő 2007. 41.
Megj.: Süttő szerint az oklevél antedatált, az archontológiai adatok és Zsigmond önmegnevezése

alapján 1386 szept. közepe és nov. közepe között kelhetett, l. Süttő 2003. I. 147–148. és 158–159.

629. 1386. jún. 4. Buda

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása megfontolva
Ellerbach-i János és Perchtold számos hírneves tettét, őket familiárisai közé fogadja,
óhajtva, hogy részesüljenek minden tisztségből, kegyből és kiváltságból, amiket más fami-
liárisai is élveznek, emellett [1387.] ápr. 24-től (in fe. Georgii prox. venturo) kezdve tetszése
idejéig minden év ápr. 24-én 1500 aranyforintot utal ki nekik fizetés (sallarium) címén
Magyaro.-i (V) kamarájából. D. Bude, f. II. p. Asc. d., a. eiusdem 1386.

E.: D10032. (50-1-8.) Hártya. Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. K. szerint vörös viaszú
őrgrófi kisebb pecsét és hártyaszalagja.

K.: Süttő 2007. 41–42.
R.: Iványi 11/2. 213.
Megj.: Süttő szerint antedatált, l. az előző számú oklevél megjegyzését, valamint Süttő 2003. I.

135. 

630. 1386. júl. 26. Buda

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása kinyilvánítja füg-
gőpecsétes oklevelében, hogy tekintettel Zambo Miklós királyi tárnokmester hű szolgála-
taira, amiket néhai [I.] Lajos királynak (H), Zsigmond feleségének: Mária királynőnek,
Erzsébet királynénak és Zsigmondnak eddig teljesített, ezek jutalmául és további szolgá-
lataiért Apachasomlyo várat minden tartozékkal Miklós mesternek és örököseinek adja
örök birtoklásra és Magyaro. (regnum Hungarie) szokása szerinti őrzésre, úgy, hogy Miklós
és örökösei ezen várral a királyi felség, Zsigmond és Magyaro. Szent Koronája iránti szol-
gálatokat és engedelmességet tartsák meg hűségesen, miként a hasonló várakat birtokló
többi hű bárók és nemesek. Zsigmond igyekszik elérni Máriánál és Erzsébetnél, hogy e
várat ők is adományozzák Miklósnak és örököseinek. D. Bude, in crastino Jacobi, a. d.
1386.

E.: D10033. (53-2-18.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. K. szerint vörös-
zöld fonaton Zsigmond brandenburgi őrgrófi lovaspecsétjének maradványai, hátoldalán ellenpe-
csétként vörös viaszú őrgrófi kisebb pecsétje.

Má. 1.: D10036. (53-11-1.) Újkori.
2.: SNA Listiny Erdődy 22. (56-8-68.) Má1.-ről 

K.: Süttő 2007. 42–43.
R.: Iványi 11/2. 214. 
Megj.: Süttő szerint antedatált, l. az előző két oklevél megjegyzéseit.
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631. 1386. aug. 22. Buda

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása tudatja Themes
és Chanad megye nemeseivel és más helyzetű embereivel, hogy e megyéket tetszése idejéig
Lozoncz-i [!] István fiaira: Lászlóra és Istvánra (magnifici) bízta honorként, ezért (miként
már más levelében is) utasítja a címzetteket, hogy István fiainak mint törvényes comes-
eiknek mindenben engedelmeskedjenek és velük együtt lépjenek fel a Magyaro. (H) király-
nője, királynéja és Zsigmond ellen lázadókkal szemben. Utasítja továbbá Lugas, Sebes,
Somlyo és Ersomlya várak néhai Gara-i Miklós által kinevezett várnagyait, hogy e várakat,
amiket Zsigmond honorként István fiainak adott, nekik v. embereiknek (jelen oklevél be-
mutatóinak) adják át és hagyják el. D. Bude, f. IV. an. Bartholomei, a. d. 1386.

E.: D9013. (98-27-2.) Papír. Előlapja alján (R. szerint) vörös viaszú őrgrófi kisebb pecsét nyoma.
Hátlapján újkori kéztől tárgymegjelölés. 

K.: Krassó III. 164.
R.: Bánffy I. 386; Süttő 2003. II. 408–409; Süttő 2007. 42–43.

632. 1386. nov. 12. Pásztó

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása, Magyaro. (reg-
num Hungarie) ura és oltalmazója (tutor) megfontolva Lochonch-i István fiai: László és
István (magnifici) állhatatos hűségét, amit a királynő, a királyné és Zsigmond honorjának
üldöztetésében, főleg a János bánnal való mostani konfliktusban tanúsítottak a királynő
és a királyné kiváltása érdekében, örökre István fiainak adja Beche várat és annak tartozé-
kait. Zsigmond közbenjár majd a királynőnél és a királynénál, hogy a bárók előtt ezen ado-
mányt megerősítsék. D. in Pastoch, in crastino Martini, a. d. 1386.

E.: D282. (96-28-6.) Előlapja alján (R. szerint) vörös viaszú őrgrófi kisebb pecsét töredékes
nyoma. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések.

K.: Bánffy I. 386–387.
R.: Süttő 2003. II. 432–433; Süttő 2007. 43.

633. 1387. jan. 15. Kapronca

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása, Magyaro. (reg-
num Hungarie) kapitánya, stb. a csanádi káptalannak: mivel más oklevelével Pankantha [!]
várat a jogaival együtt örökre Losonch-i István fiainak: Lászlónak és Istvánnak, Zeurim-i
[!] bánoknak adományozta szolgálataikért, ezért utasítja a káptalant, hogy küldjék ki tanú-
ságukat, akivel a kúriájából speciálisan kiküldött Egred-i András fia: Dénes, aulájának ifja
a szomszédok összehívásával iktassa e várat a jogaival együtt István fiainak örök birtoklásra,
ha nincs ellentmondás. Az esetleges ellentmondókat idézze meg ellenükben Zsigmond elé,
majd a káptalan tegyen jelentést. D. in Kaprancha, f. III. p. 8. diem Epiph. d., a. eiusdem
1387.

Á.: a 635. számú oklevélben. 
K.: Süttő 2007. 43.
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634. 1387. febr. 18. Győr

Zsigmond király [!] Elderbach-i Jánosnak és Perbold-nak érdemeik jutalmául Mária ki-
rályné [!] és az országnagyok beleegyezésével a Vas megyei Vép és Szöllős királyi birtokokat
adja.

Má.: R. szerint 50-1-9. jelzet alatt, XVI. századi.
R.: Iványi 11/2. 215.

635. [1387.] febr. 27.

A csanádi káptalan jelenti Zsigmond brandenburgi őrgrófnak, a Szent Római Birodalom
főkamarásának, Magyaro. (regnum Hungarie) kapitányának, hogy parancslevelének meg-
felelően (l. 633. szám) kiküldték tanúságul kanonoktársukat: Bertrand aradi főesperest, aki-
vel a Zsigmond kúriájából speciálisan kiküldött Egred-i András fia: Dénes, aulájanak ifja
febr. 20-án (in die Cinerum) a szomszédok jelenlétében Pankatha várat a tartozékaival és
jogaival együtt iktatta László és István bánoknak örök birtoklásra, nem lévén ellentmondó
sem ott, sem a káptalan előtt, pedig a törvényes napokig vártak. D. f. IV. p. Invocavit, a. d.
prenotato. [1387.]

E.: D283. (98-19-19.) Papír. Hátlapján azonos (pro magnificis Ladislao et Stephano filiis Stephani
de Lossonch banis Zeurimiensibus) és újkori kéztől tágymegjelölések, valamint zárópecsét töredé-
kei.

K.: Süttő 2007. 43–44.

636. 1387. febr. 11. Gomnech vár alatt

Zsigmond brandenburgi őrgróf, a Szent Római Birodalom főkamarása, Magyaro. (reg-
num Vngarie) ura és kapitánya elé járult Losonch-i István fia: László Zeurin-i bán a maga
és fivére (uterinus frater): István, szintén Zeurin-i bán nevében, és előadva hű szolgálataikat
– amiket régóta állhatatosan teljesítettek Magyaro. Szent Koronájának, nem kímélve java-
ikat és személyeiket, főként a királynő és a királyné kiszabadítására felállított seregben szá-
mos csatát viselve, és javaikat kockára téve, Magyaro. egységének és Zsigmond felségének
szentelve –, a Sarand megyei Desne királyi várat kérte maguknak és örököseiknek örök-
adományul, úgy, ahogy nekik korábban Pankata várat adta más oklevelével. Zsigmond
megfontolva e bánok hűségét, László kérésére, valamint a bárók és főpapok tanácsával
Desne várat minden jogával, falujával, vámjával és más tartozékaival, azon régi határai alatt,
amikkel eddig királyi címen volt birtokolva és kormányozva, hatásköréből (mera nostra
auctoritate) új adománya címén László és István bánoknak, valamint örököseiknek ado-
mányozza örök birtoklásra függőpecsétes oklevelében, nem érintve más jogát. D. sub castro
Gomnech, 2. die Scolastice, a. d. 1387.

E.: D9504. (98-12-6.) Hártya. Hátlapján újkori kezektől tárgymegjelölések. Függőpecsét hár-
tyaszalagja.

K.: Bánffy I. 387–388. (Eszerint Zsigmond őrgrófi titkospecsétje függött róla.)
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637. 1387. márc. 3. Temesvár

Lochunch-i István fia: István Zeurin-i bán, Temus és Chanad megyék comes-e utasítja
a Sayou-i falunagyot, esküdteket és más ottani jobbágyait, hogy mivel egyházuk rectoratus-
át káplánjának: Bálintnak adta, ezért őt lelkipásztorukként v. plébánosukként fogadják el
és bánjanak vele tisztelettel. D. in Temuswar, in domin. Remin., a. d. 1387.

E.: D284. (28-10-1.) Papír. Hátlapján azonos kéztől címzés, újkori kéztől tárgymegjelölés. Elő-
lapja alján pecsét körvonala.

K.: Bánffy I. 389.
R.: Iványi 11/2. 216; Süttő 2007. 44.

638. 1387. márc. 30.

A váradi káptalan tudatja, hogy Pelbarthyda-i Klára, a Waradinum-i Szt. Anna-kolostor
apácája kérésére a bevallásának meghallgatására kiküldték István éneklőkanonokot és dé-
kánt, aki visszatérve elmondta, hogy Klára nyugtatta Peleznek-i Pétert és örököseit azon
díjak (census, pretium) ügyében, amikkel a Pelbarthyda birtokon levő részét Péternek bérbe
adta (arrendasset et colloquasset), és főleg Peleznek-i János fia: Lászlót és Gyapol-i Miklós
fia: Istvánt, úgy, hogy László és István a mondott díjak fejében a káptalan előtt Klárának
14 forintot (minden forintot 100 dénárral számolva) fizetnek, mégpedig 7-7 forintot máj.
1-jén (oct. Georgii) és jún. 2-án (oct. Penth.), és ha pedig valamelyik kifizetést nem teljesítik,
akkor annak kétszeresében marasztaltassanak el. Laszló és István kötelezték magukat és
örököseiket a káptalan előtt, hogy azután Klára a birtokrészét bérbe adhatja, akinek csak
akarja, jobbágyait és officialis-ait e birtokrészen ők nem zaklatják és nem akadályozzák, s
ha ezt mégis megtennék, akkor hatalombaj büntetése (pena potentialis duelli) sújtsa őket.
D. sab. an. Ramispalmarum, a. d. 1387.

E.: D296. (72-1-26.) Papír, hátlapján mandorla alakú pecsét maradványai.
K.: Süttő 2007. 44–45. (Jelzet megadása nélkül.)

639. 14. század

Ismeretlen oklevéladó ismeretlen tartalmú oklevele.

E.: D36. Zárópecsétre utaló szalag. 
Megj.: Egy fényképen szerepel Márton prépost és a váradelőhegyi konvent 1304-ben kelt ok-

levelével (l. 121. szám).

640. 14. század

Ismeretlen oklevéladó ismeretlen tartalmú oklevele.

E.: D2066. Az oklevél szövege teljesen lekopott, csak 1-2 szó olvasható. Hátlapon külzet és
zárópecsét nyoma.
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641. 14. század

A veszprémi káptalan ismeretlen tartalmú oklevele.

E.: D2068. Az írás teljesen lekopott, olvashatatlan. A kiadó a hátlapra nyomott pecsét alapján
azonosítható.

642. 14. század

Ismeretlen oklevéladó ismeretlen tartalmú oklevele.

E.: D2074. A szövegből csak egyes szavak vehetők ki. Hátlapján külzet és zárópecsét nyoma.

643. 14. század (1341—1351 között)

Ismeretlen oklevéladó ismeretlen tartalmú oklevele. D. f. IV. .... Resu[rr. d.], .....1.

E.: D2057. Papír, hátlapján mandorla alakú pecsét töredékeivel. 
Megj.: Az oklevél erősen foltos, tartalma nem rekonstruálható. Hátlapi külzetéből mindössze

a protesta[torie] szó vehető ki. A keltezés csak töredékesen olvasható, az évből a qu....gesimo primo
szavak láthatóak. Az oklevél a maradék írásképe alapján a 14. századra valószínűsíthető, a töredékes
dátum alapján kelte 1341. ápr. 4. vagy 11., illetve 1351. ápr. 13. vagy 20. lehet.
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FÜGGELÉK

A galgóci Erdődy-levéltár
Szlovák Nemzeti Levéltárban (SNA) őrzött oklevelei

A lista ezen oklevelek esetében nem közöl teljes részletességű regesztákat, csak az oklevelek
legfőbb adatait tartalmazza. Név- és tárgyanyaga a mutatóban F előtagú sorszámokkal sze-
repel.

F1. 1216.

[II.] András király Sándor comes részére kiadott privilégiuma Cheterthekhel adomá-
nyozásáról.

Á.: az F48. számú oklevélben.
R.: RA 305. szám.
Megj.: E.-je: DL 76. (NRA 312-3.), másik átirata: győri káptalan, 1353. máj. 6. DL 77. (NRA

413-3 és 358-27.). 

F2. 1231. ∋: 1232.

[II.] András király (H) megerősíti Dénes nádor ítéletét, amit Bertalan veszprémi püspök
és a pesti polgárok között a bortized fizetésének ügyében hozott. D. a. d. Incarn. 1231. [!
∋: 1232.]

Á.: Zsigmond király, 1395. nov. 26. SNA Listiny Erdődy 52. (DF 278301.) 18. századi Má.-ban.
R.: RA 492. szám. (Az oklevélre vonatkozó további adatokat l. ott.)

F3. 1244.

D[énes], egész Sclauonia dux-a és bánja Adorján kérésére bejáratja a Grobic nemzet-
ségből való rokonaitól vásárolt földjét.

E.-je elpusztult vagy lappang. DF-lista alapján a Szlovák Nemzeti Levéltárban őrizték: SNA
Erdődy család galgóci hitbizományi lt. 115. (DF 278389.) Fényképe alapján hártya, függőpecsétre
utaló vágásokkal. Hátlapon más középkori kézzel tárgymegjelölés (Super Lezkouch per Adrianum)
és későbbi kézzel írott, latin nyelvű tartalmi összefoglaló.

K.: HO III. 7–8. (Béla herceg okleveleként); HO VII. 31–32. (A fejregesztában IV. Bélát tüntetve
fel kiadóként); ÁÚO VII. 175–176. (HO III. 7–8. alapján, Béla herceg okleveleként); Smič. IV. 265–
266. (Dénes szlavón bán okleveleként) 

R.: Kukuljević, Regesta 144. (Béla herceg okleveleként); RD 27–28. számok között (Dénes szla-
vón bán okleveleként).



F4. 1245. dec. 12.

[IV.] Béla király Miklós comes fiainak: Ábrahámnak és Miklósnak, továbbá Tamás comes
fiainak: Tamásnak és Bertalannak adja szolgálataik viszonzásául a Szlavón Hercegségben
(in ducatu Sclavonie) fekvő Rokonuc földet. A. ab Incarn. d. 1245., pridie Id. Dec., ural-
kodásának 11. évében.

Á.: Bebek Detre szlavón bán, 1390. márc. 22. > boszniai káptalan, 1390. máj. 2. SNA Listiny
Erdődy 54. (DF 278304.) Az átíró oklevél 18. századi másolatában.

R.: RA 823. szám. (Az oklevél további átiratait, illetve kiadására vonatkozó adatokat l. ott.) 
Megj.: E.-je: DL 33704. (NRA 1501-33.)

F5. [1247.] okt. 6.

A nyitrai káptalan jelenti [IV.] Béla királynak (H), hogy a nyitravári polgárok részére
adományozott királyi birtokok iktatását elvégezték, és egyúttal leírják a határokat is. D. oct.
Michaelis.

Á.: az F7. számú oklevélben. 
K.: Marsina II. 191–192. (A további adatokat l. ott.) 
Megj.: Az átíró oklevél éves dátuma miatt jelen oklevél csak 1247-ben kelhetett.

F6. 1247.

A fehérvári káptalan előtt Zuud falubeli Miklós fia: András megvallotta, hogy a Bugud
faluban őt örökség jogán megillető földet és az ott élő 5 libertinus-t rokonának, Tamás
egykori bán fia: Tamásnak és örököseinek eladta 30 márka ezüstért. D. a. d. 1247., amikor
Achylles prépost, Jakab éneklő-, Acus őrkanonok, Konstantin dékán.

E.: SNA Listiny Erdődy 28. (DF 278277.) Hártya, egy helyen lyukas, ami 2 sorban okoz 1-2
szavas hiányt. Felső szélén az [A]BCDE betűk alsó fele látható. Kék-fehér sodraton függő, termé-
szetes színű függőpecsét.

F7. 1248. szept. 2.

[IV.] Béla király a nyitravári polgároknak (cives castri Nitriensis) a fehérvári polgárokéval
megegyező szabadságokat, továbbá földadományokat ad. D. a. d. 1248. IV. Non. Sept.,
uralkodásának 13. évében.

E.-je elpusztult vagy lappang. 
Má.: SNA Listiny Erdődy 29. (DF 278278.) 18. századi, 1258-as évvel. 
K.: Marsina II. 208–209. 
R.: RA 885. szám (a vonatkozó további levéltári és könyvészeti adatokat l. ott); Anjou-oklt. VII.

362. szám.
Megj.: Á.-ja: I. Károly király, 1323. júl. 15. > Garai Miklós nádor, 1424. nov. 21. > I. Miksa

király, 1573. márc. 14. Archív R. Kat. Biskupstva Nitra. Oklevelek 2-2-1. (DF 273076.) 

304



F8. 1258. Nyitra

Vince nyitrai püspök, akit [IV.] Béla király a Bana-i vár földjeinek és népeinek visszaszer-
zése küldött, a Bana-i vár és jobbágyai, valamint a Zobur-i apát között a vár Korkov-i föld-
jének 2 ekényi része miatti perben a vitás földrészt az apátnak ítéli. D. Nitrie, a. gratie 1258.

Má.: SNA Listiny Erdődy 13. (23-37-1.) 18. századi. 
Megj.: 1. Elenchus szerint 22-32-6 jelzet alatt őrizték. 

2. E.-je: Archív R. Kat. Biskupstva Nitra. Oklevelek 6-1-2. (DF 273130.) Hártya, V ini-
ciálé. Függőpecsét sodrata.; Á.-ja: nyitrai káptalan, 1406. ápr. 18. Uo. 6-1-1. (DF 273130.) Ennek
18. századi Má.-a: DL 50578. (Tagányi Károly gyűjteménye.)

F9. 1262.

[IV.] Béla király Zochud comes-nek és frater-einek adja a nyitrai várhoz tartozó Zahurch
és Cheteruch földeket. Kelt Farkas mester, fehérvári electus keze által, a. d. 1262., uralko-
dásának 28. évben.

Á.: az F15. számú oklevélben. 
R.: RA 1304. szám. (Az oklevélre vonatkozó további adatokat l. ott.) 
Megj.: E.-je: DL 528. (NRA 1713-33.)

F10. 1263. márc. 18.

[IV.] Béla király 1263. márc. 18-án (a. d. 1263., XV. Kal. Apr.), uralkodásának 28. évében
kelt, aranybullával megerősített oklevelében a pannonhalmi Szt. Márton-monostornak adja
a Nyitra megyei Wyhel (alio nomine Regia Villa) nevű birtokát a tartozékaival együtt cse-
rébe a monostor Kusten (sive Vyuar) nevű váráért és a tatárjárás idején a monostortól fel-
vett 800 márka ezüstért. Továbbá Kalianus balatoni szigetéért cserébe átadja a Wagh és a
Dudwagh közötti, Nyitra várához tartozó Debretha földet és a birtokok népeit felmenti a
comes-ek joghatósága alól.

Á.: az F17. számú oklevélben. 
K.: F. IV/3. 116., PRT II. 321–324. (IV. László átíró oklevele alapján.) 
R.: Bél, Not. Hung. IV. 462–463; Katona, Hist. Crit. VI. 387–389; PRT II. 252. (pannonhalmi

registrum kiadása) és 604. (Bebek Detre oklevele részeként); RA 1340. szám.
Megj.: Tá.-ja: Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium. 698-36-

Q. (DF 207510.) Szerepel a pannonhalmi registrumban is: Uo. Capsarium 702. és 61-9. (DF 208315.)

F11. [1263.] márc. 18. után

IV. Béla 1263-ban (a. in eodem) kelt oklevele többek között Lubo, Vycha, Zeredahel és
Pathuauych falvaknak [Újvár] váráért cserébe a [pannonhalmi] monostor részére való ado-
mányozását teljesen a saját, korábbi oklevelében (l. előző szám) rögzítettek szerint valónak
mondja.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
Megj.: Másik Tá.-ja: Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium.

698-36-Q. (DF 207510.)
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F12. 1263.

Erne bán 1263-ban (a. d. 1263.) kelt oklevele szerint a Szt. Márton-monostor Debretha
és Lubo nevű birtokait a nyitrai vár és a nyitrai nemesek földjeitől elválasztva Roland nyitrai
curialis comes-szel, Janus hadnaggyal és György centurio-val, a nyitrai vár jobbágyaival a
szomszédok jelenlétében a Szt. Márton-monostor részére iktattatta.

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: ÁÚO VIII. 81–82. (IV. Béla átíró oklevelének E.-je alapján.)
Megj.: E.-je: BFL Konventi levéltár. Capsarium 273. és 45S. (DF 207081.) 

F13. 1264.

[IV.] Béla 1264-ben (a. d. 1264.) kelt privilégiumában átírja Erne egykori bán és nyitrai
comes 1263-ban kelt oklevelét (l. előző szám).

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: ÁÚO VIII. 92. 
R.: RA 1414. szám. (Az oklevélre vonatkozó további adatokat lásd ott.)

F14. 1264.

István ifjabb király (H) és erdélyi herceg, a kunok ura Kompoth comes-nek adja az
Ujvar-i vár Ürs nevű földjét.

Á.: az F26. számú oklevélben.
Má.: SNA Listiny Erdődy 33. (DF 278283.) 1699. évi.
R.: RA 1830. szám. (A további vonatkozó adatokat lásd ott.)

F15. 1269.

István ifjabb király (H), erdélyi herceg és a kunok ura átírja apja: [IV.] Béla király 1262.
évi oklevelét (l. F9.). Kelt Péter mester, aulájának alkancellárja keze által, a. d. 1269.

Má.: SNA Listiny Erdődy 30. (DF 278279.) Újkori.

F16. 1271. márc. 23.

[V.] István király 1271. márc. 23-án (a. d. 1271., X. Kal. Apr.), uralkodása első évében
kelt oklevelében Lőrinc Zeurinum-i bánnak és Doboka-i comes-nek, valamint örököseinek
adományozza Wyhel birtokot és a hozzá tartozó Debrenthe, Lybo, Pathuanych és
Zeredahel birtokokat az oklevélben részletezett szolgálataiért. A birtokokba való beveze-
tésre emberét küldte ki.

Á.: az F48. számú oklevélben. 
K.: F. V/1. 98–101. (Pray György gyűjteménye alapján); ÁÚO XII. 40–43. (a kői káptalan átirata

alapján); Densuşianu, Documente I. 351–352. (ÁÚO alapján); Smič. V. 588–589. (a kői káptalan
oklevele alapján) 
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R.: Bél, Not. Hung. IV. 463; F. V/1. 172. (Bél alapján); Kukuljević, Regesta 1031. szám; RA
2083. szám.

Megj.: További átirata: kői káptalan, 1365. máj. 1. DL 752. (NRA 472-21.) 

F17. 1273. jún. 28.

[IV.] László király 1273. jún. 28-án (a. d. 1273., IV. Kal. Jul.), uralkodása első évében
kelt privilégiumában átírja [IV.] Béla király 1263. márc. 18-i, aranybullával megerősített ok-
levelét (l. F10.) és megerősíti a korábbi uralkodók által a [pannonhalmi] monostornak jut-
tatott adományokat.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: F. V/2. 107–109. (1243. évi dátummal); PRT II. 253. (a pannonhalmi registrum részeként,

kivonatosan), 338–339. és 604. (Bebek Detre tartalmilag átíró oklevele részeként.) 
R.: Densuşianu, Documente I. 395. (F. alapján); RA 2386. szám.
Megj.: E.-je: BFL Konventi levéltár. Capsarium 271. és 36S. (DF 207079.); 18. századi Má.-a.:

DL 33338. (Regnicolaris levéltárból. Archivum regni. Különböző állagok RRR-2-19.) Szerepel to-
vábbá a pannonhalmi registrumban is: BFL Konventi levéltár. Capsarium 702. és 61-9. (DF 208315.

F18. 1274. jan. 23.

[IV.] László király 1274. jan. 23-án (a. d. 1274., X. Kal. Febr., ind. 2.), uralkodása 2. évé-
ben kelt oklevelében visszadja Kemen fia: Lőrinc comes bárónak a Wag melletti, Trencsén
megyei Vyhel birtokát, amit hűtlensége miatt tőle elvett és a pannonhalmi monostornak
adományozott.

Á.: az F50. számú oklevélben.
K.: F. V/2. 148–150. (hiányos); F. VII/5. 391–394; ÁÚO XII. 98–100. (Utóbbiak a kői káptalan

oklevele alapján.)
R.: Bél, Not. Hung. IV. 463–464; F. V/2. 313; RA 2446. szám.

F19. 1274. febr. 25.

[IV.] László király Tamás comes-nek és fiának: Garmanus-nak, a királyi fegyvernökök is-
pánjának (comes armigerorum), valamint Garmanus fiainak: Bertalannak és Miklósnak ado-
mányozza előbbiek szolgálataiért a Luyna[-i] királyi kanászok DeblezkeEwzy nevű földjét.

Á.: az F31. számú oklevélben. 
R.: RA 2481. szám.

F20. + 1278. ápr. 17. Buda

[IV.] László király Hoholth fia: István mesternek, egész Sclavonia bánjának és örököse-
inek adományozza hűséges szolgálataiért Lindua és Nempty várakat a Kerka folyó mellett
tartozékaikkal együtt. D. Bude, in fe. Resurr. d., a. eiusdem 1278., uralkodása 2. évében.

Má.: SNA Listiny Erdődy 6. 18. századi.
Megj.: Kritikájához l. az RA 2852. számhoz írottakat.
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F21. + 1278. ápr. 17. Buda

[IV.] László király utasítja a zalai konventet, hogy iktassák Haholth fia: István mester
szlavón bánt a Lindua és Nempty nevű leomlott várak és tartozékaik birtokába. D. Bude,
in fe. Resurr. d., a. eiusdem 1278., uralkodása 2. évében.

Á.: a köv. számú oklevélben. 
K.: F. V/2. 478–480. (átíró oklevélben) 
R.: RA 2852. szám. (Kritikáját, illetve az oklevélre vonatkozó további adatokat l. ott.)

F22. + [1278.] ápr. 29.

A zalai konvent jelenti [IV.] László királynak, hogy parancsa szerint (l. előző szám) Lindua
és Nempty várak iktatását ápr. 24-én (in domin. Quasi modo) elvégezték Haholth fia: István
mester részére. D. 6. die diei introductionis et statutionis premissorum, a. d. supradicto [1278.]

Má.: 1. SNA Listiny Erdődy 31. (DF 278281.) 
2. SNA Listiny Erdődy 6. (20-1-1.)

K.: F. V/2. 478–481.
Megj.: 1. További Má.-ai.: 1. DL 86848. (Esterházy család hercegi ága. Repositorium 38-A-1.);

DL 999. (NRA 546-19.) Mindkettő 18. századi.
           2. Az oklevél kritikájához l. az RA. 2852. számhoz írottakat.

F23. 1280. ápr. 9. Szikszó

[IV.] László király a Kompold-i Szűz Mária-monostor karbantartása miatt a Kompold
falun keresztül sót és bort szállító szekerek után vámfizetést rendel el. D. in Szikszó, f. III.
p. Iudica, a. d. 1280.

Má.: SNA Listiny Erdődy 32. (DF 278282.) 1699. évi.
R.: RA 3047. szám. (E. alapján.)
Megj.: E.-je: DL 1062. (Acta ecclesiastica 31-5.)

F24. 1290. dec. 31. Várad

[III.] András király előtt a Váradon tartott közgyűlésen Furd fiai: Pál és Balázs, ue. Pál
fia: János és Farkas fia: Barnabás királyi tárnokok megvallották, hogy a Bihar megyei, a
Betlyov mellett fekvő Leta nevű földjüket eladták Kozma fia: Kozma comes-nek 25 már-
káért. D. Varadini, in domin. an. Epiph. d., a. d. 1291.

Á.: a köv. számú oklevélben.
K.: HO VI. 360–361. 
R.: Iványi 11/2. 65. és 66; Véghely D., Száz. 10 (1876) 579. (Á. alapján.); RA 3683. szám. 

F25. 1293.

A váradi káptalan Guthkeled nembeli Kozma fia: Kozma, Furd fiai: Pál comes és Balázs,
ue. Pál fia: János és Farkas fia: Barnabás királyi tárnokok (tavarnici) kérésére pecsétjével
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megerősített oklevelében átírja [III.] András király 1290. dec. 31-i oklevelét (l. előző szám.)
D. a. d. 1293.

E.: SNA Listiny Erdődy 34. (DF 278284.) Vízfoltos hártyán, pecsét töredékeivel. 
K.: HO VI. 403. 
R.: Iványi 11/2. 73.

F26. 1294.

[III.] András király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu) Conpoldus fia: Péter mester kérésére
átírja és megerősíti István ifjabb király 1264. évi oklevelét (l. F14.).

Má.: SNA Listiny Erdődy 33. (DF 278283.) 1699. évi.
R.: RA 3998. szám. (Az oklevélre vonatkozó további adatokat l. ott.)

F27. 1307. okt. 10. Rákos

Az oklevelet kiadó bárók elfogadják [I.] Károlyt Magyaro. királyának, és kötelezik ma-
gukat, hogy az elfoglalt királyi és királynéi, továbbá egyházi és nemesi birtokokat és jogokat
visszaadják. Actum hoc apud ecclesiam B. Petri de Rakos, a. d. 1307., in crastino Dyonisii.

Má.: SNA Listiny Erdődy 35. (DF 278285.). Újkori.
R.: Anjou-oklt. II. 243. szám. (A további levéltári és kiadási adatokat lásd ott.)
Megj.: E.-je: DL 39259. (Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok 40-6.)

F28. 1317. jún. 24.

A nyitrai káptalan 1317. jún. 24-én (in fe. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1317.) kelt oklevele
szerint színük előtt Bernald testvér a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-
monostor konventje és apátja nevében mindenkit eltiltott a hozzájuk tartozó, ám
Trincinium-i Máté által elfoglalt Wyhel, Zeredahel, Pathuarych, Lybow és Debrethe (Nyitra
megye), valamint Dyaky, Stara és Palata (részben Nyitra, részben Pozsony megye) birtokok
megszerzésétől.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: F. VIII/2. 94–95; PRT. II. 604–605. (Bebek Detre átíró okleveléből.) 
R.: RegSlov II. 204. szám; Anjou-oklt. IV. 498. szám.
Megj.: Másik Tá.-ja: Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium 698-

36-Q. (DF 207510.)

F29. 1321. máj. 3.

A veszprémi káptalan 1321. máj. 3-i (3. die Philippi et Jacobi, a. d. 1321.) oklevele szerint
színük előtt István testvér a pannonhalmi Szt. Márton-monostor konventje és apátja ne-
vében mindenkit eltiltott a hozzájuk tartozó, ám Trincinium-i Máté által elfoglalt Wyhel
(alio nomine Regia Villa), Lyubo, Zeredahel és Pathuarych falvaik és azok tartozékai, va-
lamint a Wagh és a Dudwagh között fekvő Debrenthe föld, továbbá Dyaky és Stara falvak
elfoglalásától.
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Tá.: az F57. számú oklevélben. 
R.: PRT. II. 235. szám (DF 207510. részeként.); RegSlov II. 650. szám (Tá.-ról.); Anjou-oklt.

VI. 114. szám.
Megj.: Másik Tá.-ja: Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium.

698-36-Q. (DF 207510.)

F30. 1321. máj. 8.

A zalai konvent 1321. máj. 8-i (in oct. Philippi et Jacobi) oklevele szerint színük előtt
Péter testvér a pannonhalmi monostor konventje és apátja nevében mindenkit eltiltott az
előző számú oklevélben említett birtokok és falvak elfoglalásától.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: Botka T., Száz. 6 (1872) 192–193. (kivonatos); AO I. 612–614; PRT II. 363–364. (E. alapján)

és 605. (DF 207510. részeként.) 
R.: RegSlov II. 652. szám (Tá. alapján.); Anjou-oklt. VI. 123. szám.
Megj.: E.-je: BFL Konventi Levéltár. Capsarium 323 és 36- H. (DF 207130.); másik Tá.-ja:

Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. Uo. Capsarium. 698-36-Q. (DF 207510.)

F31. 1323. márc. 3.

[I.] Károly király átírja és megerősíti [IV.] László király 1274. febr. 23-i privilégiumát (l.
F19.). D. a. d. 1323., V. Non. Mart.

Má.: SNA Listiny Erdődy 37. (DF 278286.) Újkori.
R.: Anjou-oklt. VII. 59. szám.

F32. 1323. jún. 7. Poroszló

[I.] Károly király meghagyja az egri káptalannak, hogy Kompold-i Pál fia: Imre mestert ik-
tassa a hűtlen Péter fia: Páltól elvett birtokok egy részébe, valamint a Saar-i Boldogságos Szűz-
monostor kegyúri jogának Pált illető részébe. D. in Porozlo, f. III. an. Barnabe, a. d. 1323.

Á.: a köv. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. VII. 261. szám.

F33. 1324. jan. 13.

Az egri káptalan I. Károly itt átírt parancsának (l. előző szám) megfelelően Imre mestert
iktatta adományul kapott birtokába. D. in oct. Epiph. d., a. eiusdem 1324.

Á.: a köv. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. VIII. 21. szám.

F34. 1324. ápr. 17.

[I.] Károly király privilégiumában átírja az egri káptalan 1324. jan. 13-i oklevelét (l. előző
szám) Pál fia: Imre mester részére. D. a. d. 1323., XV. Kal. Maii.

310



Á.: pozsonyi káptalan, 1727. okt. 14. SNA Listiny Erdődy 36. (DF 278379.) 
R.: Anjou-oklt. VIII. 182. szám.
Megj.: E.-je: DL 38775. (Vegyes provenienciájú iratok. Ajándék útján bekerült iratok. Baranski.) 

F35. 1328. júl. 3.

Jakab testvér, a keresztesek Strigonium-i Szt. István-egyháza ispotályos házának mestere
és a konvent oklevelében Pethkws fia: Pap ~ Pop (dict.) János eladta Nyitra megyei, a
Sythwa mellett fekvő Chalad nevű földjét (melyet apja kapott [IV.] László királytól) Fyntha
fia: Mártonnak, akivel korábban ezen birtok miatt perben állt. D. domin. p. oct. Johannis
Bapt., a. d. 1328.

Á.: nyitrai káptalan, 1481. jan. 15. SNA Listiny Erdődy 3. (DF 278316.) 
K.: F. VIII/6. 106–108; F. VIII/7. 199–202. (Á. alapján.) 
R.: Iványi 11/2. 100. (Eszerint régi jelzete: 11-1-1.); Anjou-oklt. XII. 350. szám. 
Megj.: F. VIII/6. szerint a nyitrai káptalan 1486. jan. 22-én írta át a fenti oklevelet, de ez a pél-

dány elpusztult vagy lappang.

F36. 1339. febr. 20. Visegrád

Pál comes országbíró oklevele az egyrészről Tamás comes, erdélyi vajda, másrészről
Kompold fia Pál fia: Imre várnagy között végrehajtott birtokmegosztás és -csere ügyében.
D. in Wissegrad, sab. an. domin. Remin., a. d. 1339.

Má.: SNA Listiny Erdődy 38. (DF 278287.) Újkori.
R.: Anjou-oklt. XXIII. 96. szám. (Az oklevélre vonatkozó további levéltári és kiadási adatokat

l. ott.)

F37. 1340–1370.

A győri káptalan előtt Auasalyaperbese-i Péter fia: János, Vas megyei nemes [az ugya-
nott?] fekvő telkét (fundum seu laneum vel curia) minden tartozékával, valamint a
Varadsigete-n lévő kaszáló felével együtt 10 pensa széles bécsi dénárért elzálogosította
Tarlodfaluaperbese-i Aprod .... fiainak: Istvánnak, Lászlónak, Jánosnak .... és Pál rokona-
inak (proximis et generationibus suis).

E.: SNA Listiny Erdődy 21. (DF 278303.) Papír. Alul csonka, bal szélén több szó nem olvasható.
Kerek pecsét töredékei. 

Megj.: Írásképe alapján datálva a XIV. század második felére.

F38. 1343.

Geleth fia: Miklós nádor 1343. évi oklevele a Chele fia: Balázs, Vgrai-i nemes, ill. Dethk-i
Pál fia: Imre és annak fiai: János, Miklós, István és Imre közötti, a Saarmonostora monos-
tor, annak kegyúri joga és a monostorhoz tartozó birtokok és birtokrészek ügyében fogott
bírók révén létrejött megegyezésről.

Tá.: az F42. számú oklevélben. 
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K.: F. IX/1. 164–166; F. IX/7. 37–39. 
R.: Anjou-oklt. XXVII. 848. szám.

F39. 1348. aug. 14. Buda

[I.] Lajos király 1348. aug. 14-én (in vig. Ass. virg. glor., a. d. 1348.) Budán kelt, nagype-
csétjével megerősített nyílt oklevelével Tot (dict.) Lőrinc mester fia: Miklós királyi pohár-
nokmesternek és barsi comes-nek, a fiainak: Miklósnak, Leukus-nek és Bertalannak,
valamint örököseiknek adja új adomány címén a Nyitrai megyei Temeten nevű várat az
ahhoz tartozó falvakkal együtt.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: Csáky I. 99–100. (E. alapján.) 
R.: Anjou-oklt. XXXII. 533. szám. (E. alapján.)
Megj.: E.-je: DL 71416. (Csáky cs. központi lt. 88-1.); Á.-ja: I. Lajos király, 1349. máj. 18. DL

71417. (Uo. 88-2.) 

F40. 1348. nov. 12. Szentimre

Péter erdélyi alvajda elrendeli az Ambrus fia Tamás fiai: János és László, ill. Regun-i
Dénes fia: Tamás mester közötti, a Kapur és Feuldwar birtokok határai miatt folyó perben,
hogy Tamás fiai [1349.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) okleveleiket hat márka bírsággal mutas-
sák be színe előtt. D. in S. Emerico, 5. die oct. antedict. [OO. SS.], a. d. 1348.

E.: SNA Listiny Erdődy 39. (DF 278288.) Papír, hátlapon azonos és későbbi kézzel írott latin
nyelvű tárgymegjelölések, valamint pajzs alakú zárópecsét. 

R.: Erdélyi Okm. III. 487. szám.

F41. 1349. ápr. 26. Pozsony

[I.] Lajos király 1349. ápr. 26-án (domin. p. Georgii, a. d. 1349.) Posonium-ban kelt,
titkospecsétjével megerősített nyílt oklevele szerint Touth Lőrinc fia: Miklós hűséges szol-
gálataiért a Nyitra megyei Debrete nevű királyi birtokot a tartozékaival és haszonvételeivel
együtt Miklósnak és örököseinek adományozta, a birtok iktatására pedig Wezzeus mester
zólyomi comes-t, a királyi aula lovagját küldte ki.

Tá.: az F57. számú oklevélben. 
K.: AO V. 274. 
R.: Anjou-oklt. XXXIII. 274. szám.
Megj.: E.-je: DL 4037. (NRA 472-3.) 1738. aug. 25-én kelt Má.-a ugyanott. 

F42. 1357. máj. 12. Visegrád

Konth Miklós nádor 1357. máj. 12-én, Visegrádon (in Wissegrad, 12. die oct. Georgii,
a. d. 1357.) kelt privilegiális oklevelében átírja Geleth fia: Miklós néhai nádor 1343. évi ok-
levelét (l. F38.).
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Tá.: Garai Miklós nádor, 1425. márc. 13. > pozsonyi káptalan, 1727. SNA Listiny Erdődy 36.
(DF 278379.) 

K.: F. IX/1. 164–166. 
Megj.: Garai Miklós oklevelének E.-je: SNA Pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltára 13-2-6.

(DF 226544.)

F43. 1358. jan. 22. Visegrád

I. Lajos király 1358. jan. 22-én (3. die Fabiani et Sebastiani, a. d. 1358.) kelt oklevele
szerint színe előtt Seffrid testvér, a Szent Márton-egyház apátja tiltakozott, hogy a mo-
nostorhoz oklevelekkel tartozó Wyhel, Zeredahel, Lyubo, Patuarych és Debrethe birto-
kokat a szomszédos, határos és más nemesek jogtalanul elfoglalták, ezért a birtokok
elfoglalásától, átörökítésétől és maguknak az ezekbe bármilyen módon történő bevezeté-
sétől mindenkit tilalmazott.

Tá.: az F57. számú oklevélben.
R.: Anjou-oklt. XLII. 59. szám.
Megj.: Másik Tá.-ja: Szécsi Miklós országbíró, 1383. máj. 30. > Bebek Detre nádor, 1400. márc.

2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium. 698-36-Q. (DF 207510.) 

F44. 1359. aug. 29. Visegrád

[I.] Lajos király (H) a Sclauonia-i nemesek részére azt a kegyet biztosítja, hogy pereiket
Sclauonia bánja vagy annak helyettese (vices eius gerens) jelenléte előtt folytathatják le. Ha
a bán vagy helyettese elfogult lenne, akkor a pert a király, a főpapok és bárók ítélkezésére
a királyi kúriába át lehet tenni. D. in Vissegrad, in fe. Decoll. Johannis Bapt., a. d. 1339.

Á.: az F56. számú oklevélben.
R.: Iványi 11/2. 153.
Megj.: Má.-a: HDA Archivum capituli Zagrabiensis. Acta loci credibilis. II. 297. (DF 255934.)

17. századi.

F45. 1359. aug. 30.

[I.] Lajos királynak az előző számú oklevéllel azonos tartalmú privilégiuma. Kelt Miklós
esztergomi érsek, esztergomi örökös comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1359.,
III. Kal. Sept., uralkodásának 18. évében. Méltóságsor.

Má.: zágrábi káptalan, 1391. nov. 3. > zágrábi káptalan, 1676. dec. 18. SNA Listiny Erdődy 42.
(DF 278291.) Újkori.

Megj. 1.: Az átíró oklevél szerint I. Lajos 1364. febr. 25-én kelt megerősítő záradékával volt el-
látva, mivel az eredeti oklevél a király Boszniában elveszett pecsétjével volt megerősítve. 

2.: A zágrábi káptalan 1391. nov. 3-i oklevelének E.-je: HDA Diplome. Privilegia regni 7.
(DF 268070.); I. Lajos oklevelét a megerősítő záradékkal együtt átírja: zágrábi káptalan, 1380. okt.
23. DL 32751. (Acta publica 5-11.) 18. századi Má.-a: HDA Archivum Capituli Zagrabiensis. Acta
antiqua 95-7. (DF 256901.)
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F46. 1360. máj. 8. Szentimre

Péter erdélyi alvajda kéri a Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventjét, hogy
küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Miklós fia: Myke v. Leonard fia: Kozma
v. Zamusfolua-i Péter fia: János v. Kend-i Raphyan fia: Tamás alvajdai ember tilalmazza a
nádor fia: János mester Olpreth-i jobbágyait Lyud (dict.) Miklós Kalna nevű földje hasz-
nainak további használatától. D. in S. Emerico, quind. Georgii, a. d. 1360.

Á.: a köv. számú oklevélben.
R.: Erdélyi Okm. IV. 36. szám.

F47. [1360.] jún. 22.

A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje jelenti Péter alvajdának, hogy
oklevelének megfelelően (l. előző szám) Miklós fia: Myke alvajdai emberrel kiküldték Bene-
dek testvért, akik jún. 21-én (domin. an. Nat. Johannis Bapt.) János mester Olpreth-i job-
bágyait eltiltották Kalna föld további használatától. D. II. f. an. Nat. Johannis Bapt., a. d.
ut supra. [1360.]

E.: SNA Listiny Erdődy 46. (DF 278294.) Papír. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (...
pro magistro Thoma filio [Dionisii] super prohibitione possessionis Kalna memorialis), valamint
zárópecsét töredékei. 

R.: Erdélyi Okm. IV. 43. szám.

F48. 1365. febr. 27.

[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princeps Sal., montis S. Angeli d.)
Bozyn-i Sebus fia: János mester, a királyi aula lovagja a maga és fivére (frater uterinus):
Miklós nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján új pecsétjével megerősített
oklevelében átírja [II.] András király 1216. évi oklevelét (l. F1.). Kelt Miklós esztergomi
érsek, esztergomi örökös comes, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1365., III. Kal.
Mart., uralkodásának 24. évében. Arenga. Méltóságsor.

Á.: pozsonyi káptalan 1716. júl. 15. SNA Listiny Erdődy 47. (DF 278295.)
Megj.: E.-je: DL 41613. (Múz. Ta.); Tá.-ja: pozsonyi káptalan, 1420. aug. 29. DL 78. (NRA 413-

49.)

F49. 1365. márc. 13.

[I.] Lajos király 1365. márc. 13-án (a. d. 1365., III. Id. Mart.), uralkodása 24. évében kelt
privilégiumában átírja [V.] István király 1271. márc. 23-i oklevelét. (l. F16.).

Tá.: az F57. számú oklevélben.
Megj.: E.-je: DL 751. (NRA 477-9.)
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F50. [1365.]

[I.] Lajos király 1365-ben (in a. eodem) kelt privilégiumában átírja [IV.] László király
1274. jan. 23-i (l. F18.) oklevelét. 

Tá.: az F57. számú oklevélben.

F51. 1367. jún. 17. Buda

[I.] Lajos király (H) a Kompold-on áthaladó utazóknak és kereskedőknek meghagyja, hogy
a Kompold-i Boldogságos Szűz-monostor apátjának járó, Kompold faluban fizetendő vámot
(tributum seu telonium) adják meg. D. Bude, in fe. Corporis Christi, a. d. 1367.

Á.: az F51. számú oklevélben.
K.: F. IX/1. 496–497. (László nádor 1372-ben kelt oklevele alapján, aminek E.-je a Magyar Ka-

marai Levéltárban volt.)

F52. 1367. jún. 29. Visegrád

[I.] Lajos király (H) engedélyt ad a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton[-
monostornak], hogy a mások kezében levő birtokaikat és birtokjogaikat visszavehessék.
D. in Wissegrad, in fe. Petri et Pauli, a. d. 1367.

Á.: az F57. számú oklevélben.
Megj.: 1. Tá. szerint az oklevelet a király titkospecsétjével erősítették meg. 

2. Másik Tá.-ja: Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium.
698-36-Q. (DF 207510.)

F53. 1369.

A győri káptalan 1369-ben (a. d. 1369.) kelt oklevele szerint amikor a [pannonhalmi]
apát márc. 20-án a Nyitra megyei Zeredahel, Lubo és Debrenthe birtokokat Nema-i Bálint
fia: László királyi emberrel és a káptalan tanúságával: Balázs klerikussal vissza akarta vetetni,
s magának és konventjének iktattatni, András Zeredahel-i falunagy az ura, Kont Miklós
nádor fia: Bertalan mester nevében ennek ellentmondott, ezért Bertalant megidézték a ki-
rályi jelenlét elé [1370.] máj. 1-jére (oct. Georgii).

Tá.: az F57. számú oklevélben.

F54. 1370. jún. 12. Verpelét

László, opuliai és Wieluń-i (Velunensis) herceg, nádor (H), a kunok bírája a Heves me-
gyei nemesek közösségének jún. 5-én (f. IV. p. Penth.) Velpreth falu mellett tartott köz-
gyűlésén László testvér, a Kompold-i Boldogságos Szűz-monostor apátja kérésére és
oklevél-bemutatása alapján nyílt oklevelében átírja [I.] Lajos király 1367. jún. 17-i,
titkospecsétjével megerősített nyílt oklevelét (l. F51.). D. die 8. congregationis nostre
predicte, in loco memorato, a. d. 1370.

Má.: SNA Listiny Erdődy 48. (DF 278296.) Két példányban, 1699. éviek.
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F55. 1372. okt. 22. Gerencsér falu

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) utasítja Buda királyi város bíróját, esküdtjeit és hospeseit,
hogy a saját szőlőikből a veszprémi egyháznak járó tizedbort a városba akadályoztatás és
ellenszegülés nélkül bevinni, ott árulni és kimérni engedjék, mert ahogyan a pozsonyiaknak,
úgy nekik sem engedi meg, hogy a tizedborokat idegen bornak tekintsék, mert azok a sa-
játjuknak számítanak. D. in villa Gerencher, 2. die fe. Undecim milium virg., a. d. 1372.

Á.: Zsigmond király, 1389. jún. 16. > Uő., 1395. nov. 26. SNA Listiny Erdődy 52. (DF 278301.)
18. századi.

R.: Veszp. Reg. 682. szám. (Á. eredetije alapján.)
Megj.: Az átíró oklevél eredetije: Veszprémi Érseki és Főkáptalan Lt. Veszprémi Székeskáptalan

Mlt. Oklevelek. Dec. episc. et capit. 7. és Veszpr. oppid. 10. (DF 230056.) Ue. jelzet alatt 18. századi
másolata is megtalálható.; Zsigmond oklevelének átiratai: Uő., 1424. aug. 8. Székesfehérvári Püspöki
és Székeskáptalani Levéltár. Mohács előtti oklevelek 3. (DF 272115.) > veszprémi káptalan, 1746.
nov. 20. DL 25043. (Acta ecclesiastica 20-31.)

F56. 1377. febr. 19. Visegrád

[I.] Lajos király (H, P, Da, etc.) Orboucz-i János fia: Dénes (Sclauonia nemesei és lakosai
nevében előadott) kérésére és oklevél-bemutatása alapján átírja 1359. aug. 29-i, nagype-
csétjével megerősített nyílt oklevelét (l. F44.). D. in Vissegrad, f. V. an. domin. Remin., a.
d. 1377.

Á.: zágrábi káptalan, 1676. dec. 18. SNA Listiny Erdődy 41. (DF 278290.) 
R.: Iványi 11/2. 199. (Eszerint egyszerű Má.-ban.)
Megj.: 1. E.-je: HDA Doc. med. varia 89. (DF 218585.)

2. Á.-ja: zágrábi káptalan, 1375. A.HAZU D-V-30. (DF 230475.) és ua., 1681. ápr. 19.
Uo. V-29. (DF 230474.) 

3. Má.-a: HDA Archivum capituli Zagrabiensis. Acta loci credibilis. I. P. 8. (DF 275022.)
18. századi.

F57. 1378. máj. 8. Visegrád

Scepus-i Jakab comes, [I.] Lajos király (H) országbírója és a királyi városok bírája előtt
a pannonhalmi monostor és Konth Miklós nádor fia: Bertalan között a Zeredahel, Lobo
és Debrethe birtokok ügyében folyó perben 1372. okt. 6-án (oct. Michaelis, a. d. 1372.)
bemutatták a győri káptalan 1369. évi, királynak írott válaszlevelét Bertalan ellentmondá-
sáról (l. F53.), majd Bertalan megbízottja a per halasztását kérte, hogy ura bemutathassa
okleveleit. Többszöri halasztás után 1378. máj. 1-jén a pannonhalmi monostor konventje
és apátja nevében bemutatták [IV.] Béla király és [IV.] László király privilégiumait (l. F10.,
F11., F12., F13., F17., F18., továbbá F28., F29., F30., F43., F52.), Bertalan nevében pedig
[I.] Lajos király két privilégiumát és két nyílt oklevelét (l. F39., F41., F49., F50.). Az or-
szágbíró a pert a király kérésére okt. 6-ra (oct. Michaelis) halasztotta. D. in Wyssegrad, 8.
die termini prenotati, a. d. 1378.
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E.: SNA Listiny Erdődy 49. (DF 278297.) Hártya. Hátlapján azonos kéztől tárgymegjelölés (pro
magistro Bartholomeo filio condam Nicolai Konth palatini contra dominum Wladislaum condam
ducem Cuyauie gubernatorem abbatie Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie ad octavas festi
Beati Michaelis archangeli ad requisitionem regiam prorogatoria). 

Megj.: Tá.-ja:  Bebek Detre nádor, 1400. márc. 2. BFL Konventi Levéltár. Capsarium. 698-36-
Q. (DF 207510.)

F58. 1379. nov. 11.

A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konventje előtt Regun-i Tamás fia:
Dénes mester a maga, valamint István fia: László és egyéb frater-ei nevében tilalmazta
Abafaya-i Péter fia: Jánost, annak jobbágyait és mindenki mást Regun-i és Beng-i birtoka-
inak elfoglalásától, a hasznaik beszedésétől és az azokba való bevezetésüktől. D. in fe. Mar-
tini, a. d. 1379.

E.: SNA Listiny Erdődy 50. (DF 278298.) Papír. Hátlapján későbbi kéztől tárgymegjelölés és
pecsét töredéke.

F59. 1381. szept. 30.

A vasvári káptalan előtt egyrészről Alsolyndva-i Miklós néhai bán fiai: István és János
mesterek, másrészről ue. Miklós bán fiai: Miklós és László megegyeztek Alsolyndva és
Nempty várak, valamint Zala és Kőrös megyei birtokaik egymásra való örökítéséről arra
az esetre, ha bármelyikük fiúörökös nélkül hunyna el. D. 2. die Michaelis, a. d. 1381.

Má.: SNA Listiny Erdődy 51. (DF 278299.) 18. századi.
Megj.: Másik Má.-a: DL 105946. (Benyovszky család lt.) 18. századi.
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JELZETMUTATÓK

1. HHStA
Az alábbi táblázatban az oklevelek a Haus-, Hof- und Stadtsarchivban jelenleg érvényes

jelzetük sorrendjében szerepelnek A következő oszlopban az oklevelek kötetbeli
regesztájának száma, majd a ladula-fasciculus-numerus beosztás szerinti régi jelzet, az ok-
levél dátuma, az utolsó oszlopban pedig a kiadó kapott helyet. 

HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D1 4. 86 10 4 1206.00.00 II. András

D2 6. 47 21 12 1212.00.00 II. András

D3 203. 1324.10.04 Druget Fülöp nádor

D3 204. 1324.10.13. váradelőhegyi konvent

D3 206. 1325.05.01. váradi káptalan

D3 225. 1329.09.25. Druget János nádor

D4 11. 1244.10.05. IV. Béla

D5 12. 83 6 1 1244.10.28. IV. Béla

D6 14. 25 3 1 1246.00.00 IV. Béla

D8 21. 25 1 1 1253.03.29. nyitrai káptalan

D9 23. 25 1 2 1254.00.00. nyitrai káptalan

D10 25. 72 1 2 1255.05.03. IV. Béla

D11 30. 72 1 3 1257.01.12. IV. Béla

D11 299. 72 1 3 1340.04.24. Ákos Mikcs szlavón bán

D12 37. 28 6 1 1261.00.00. csázmai káptalan

D13 494. 70 1 1 1364.05.18. I. Lajos

D14 12. 83 6 2 1244.10.28. IV. Béla

D14 56. 83 6 2 1270.00.00. V. István



320

HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D15 72. 72 1 1 1278.06.01. váradi káptalan

D16 57. 80 1 1 1271.00.00. csázmai káptalan

D17 62. 86 5 1 1273.00.00. IV. László

D18 61. 86 6 6 1273.06.28. IV. László

D19 64. 78 1 2 1274.00.00. IV. László

D20 67. 96 7 16 1275.00.00. IV. László

D21 69. 28 8 1 1276.03.16. veszprémi káptalan

D22 82. 98 27 7 1280.11.27. IV. László

D24 103. 99 8 1 1297.03.12. Márton alországbíró

D25 102. 72 1 5 1297.03.12. ismeretlen nagybíró

D26 104. 72 1 6 1297.04.03. váradi káptalan

D27 103. 43 8 2 1297.03.12. Márton alországbíró

D27 105. 43 8 2 1297.04.21. váradi káptalan

D28 107. 96 3 1 1297.12.10. III. András

D29 106. 96 3 2 1297.05.28. III. András

D29 158. 96 3 2 1317.10.03. I. Károly

D29 282. 96 3 2 1338.03.07. somogyi konvent

D29 294. 96 3 2 1339.05.18. I. Károly

D29 523. 96 3 2 1367.06.01.e. I. Lajos

D30 109. 1300.07.24. ismeretlen oklevéladó

D31 115. 98 4 1 1301.09.18. II. Vencel cseh király

D32 116. 1301.00.00. váradelőhegyi konvent

D33 171. 1321.01.20. I. Károly 

D34 117. 72 1 7 1302.06.06. Bihar megye

D35 119. 1304.08.12. váradi káptalan

D36 121. 1304.00.00. váradelőhegyi konvent
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HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D36 639. 1300–1399 ismeretlen oklevéladó

D37 120. 1304.08.12. váradelőhegyi konvent

D38 123. 1307.05.18. váradelőhegyi konvent

D39 124. 1307.11.06. váradelőhegyi konvent

D40 128. 1309.12.09. Borsa Kopasz nádor

D41 133. 72 1 8 1310.12.13. váradi káptalan

D42 130. 1310.12.01. váradi káptalan

D43 132. 1310.12.07. váradi káptalan

D44 134. 1310.12.19. váradelőhegyi konvent

D45 131. 1310.12.01. váradi káptalan

D46 129. 1310.11.19. váradi káptalan

D47 142. 1314.03.21. váradelőhegyi konvent

D48 146. 96 28 1 1315.09.14. I. Károly

D49 145. 1315.09.11. Hermán nb. Lampert országbíró

D49 147. 1315.10.06. váradi káptalan

D50 143. 1314.11.22. Borsa Kopasz nádor

D51 419. 1355.09.03. Szécsi Miklós országbíró

D52 148. 1315.11.25. Hermán nb. Lampert országbíró

D52a 152. 98 6 15 1316.06.21. Hermán nb. Lampert országbíró

D53 150. 1316.03.24. váradelőhegyi konvent

D54 339. 1346.11.01. Nagymartoni Pál országbíró

D55 151. 1316.05.13. váradelőhegyi konvent

D56 157. 72 1 9 1317.08.01. Debreceni Dózsa bihari
és szabolcsi comes

D57 438. 1357.10.25. Szécsi Miklós országbíró

D58 451. 1358.05.01. Bihar megye
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HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D59 162. 1318.07.14. Hermán nb. Lampert országbíró

D60 161. 1318.05.06/13. váradi káptalan

D61 166. 98 7 1 1319.12.12. István, Dénes fia

D61 167. 98 7 1 1319.12.13. Losonci Tamás székelyispán

D61 168. 98 7 1 1319.12.14. erdélyi káptalan

D62 137. 1310–1312 Jakab békési főespres

D63 169. 1320.10.07. Debreceni Dózsa erdélyi vajda

D64 173. 72 1 10 1321.07.14. Bihar megye

D65 174. 1321.09.22. Fülöp mester

D66 178. 1322.03.30. Debreceni Dózsa nádor

D67 181. 1322.06.11. Debreceni Dózsa nádor

D68 185. 25 1 6 1323.05.08. I. Károly

D68 188. 25 1 6 1323.07.13. nyitrai káptalan

D69 197. 1323.11.09. váradi káptalan

D70 212. 1326.10.28. Bihar megye

D71 183. 1323.04.23. váradelőhegyi konvent

D72 195. 1323.10.26. Druget Fülöp nádor

D73 184. 1323.05.01. Hermán nb. Lampert országbíró

D74 189. 1323.08.06. I. Károly

D74 192. 1323.09.01. váradi káptalan

D75 198. 1323.11.29. váradi káptalan

D76 190. 1323.08.10. Hermán nb. Lampert országbíró

D77 196. 1323.10.26. Druget Fülöp nádor

D78 191. 1323.08.10. Hermán nb. Lampert országbíró

D79 201. 1324.04.24. váradelőhegyi konvent

D80 200. 1324.02.24. Hermán nb. Lampert országbíró
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D81 202. 1324.05.08. Perényi Miklós alnádor

D81a 207. 1325.05.08. Druget Fülöp nádor

D82 209. 95 10 1 1325.08.02. erdélyi káptalan

D83 205. 1325.04.15. váradelőhegyi konvent

D84 211. 1326.07.15. Bihar megye

D85 214. 25 1 7 1327.03.01. nyitrai káptalan

D86 215. 72 1 11 1327.03.16. I. Károly

D87 217. 28 14 1 1327.05.15. I. Károly

D88 220. 96 13 6 1327.00.00. budai káptalan

D89 224. 83 6 3 1328.06.09. I. Károly

D90 226. 1329.09.28. ismeretlen oklevéladó

D91 228. 83 6 3 1330.04.19. I. Károly

D92 229. 1330.05.09. Druget János nádor

D93 260. 1334–1342 Druget Vilmos nádor

D94 240. 28 6 2 1332.05.01. váradi káptalan

D95 243. 93 10 2 1332.08.20. erdélyi káptalan

D96 234. 1331.12.15. I. Károly

D96 235. 1332.01.09. váradelőhegyi konvent

D97 237. 1332.03.17. Bihar megye

D98 244. 1332.09.04. váradelőhegyi konvent

D99 250. 72 1 12 1333.04.27. váradelőhegyi konvent

D100 253. 96 13 7 1333.11.18. Nagymartoni Pál országbíró

D101 252. 1333.06.08. váradelőhegyi konvent

D102 251. 1333.06.08. váradelőhegyi konvent

D103 248. 72 1 13 1333.03.17. Nagymartoni Pál országbíró

D104 247. 1333.02.05. Nagymartoni Pál országbíró
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D105 259. 25 1 9 1334.10.08. nyitrai káptalan

D105 429. 25 1 9 1357.06.07. nyitrai káptalan

D106 258. 1334.08.15. ismeretlen oklevéladó

D107 256. 1334.04.28. váradelőhegyi konvent

D108 263. 28 13 1 1335.04.02. János borsodi főesperes

D108a 261. 72 1 14 1335.03.13. I. Károly 

D108a 265. 72 1 14 1335.05.08. váradelőhegyi konvent

D109 269. 96 23 1 1335.07.09. I. Károly

D110 269. 96 23 15 1335.07.09. I. Károly

D111 270. 1335.10.20.
–11.03. váradelőhegyi konvent

D112 268. 1335.06.25. Nagymartoni Pál országbíró

D113 271. 1335.11.10. Nagymartoni Pál országbíró

D114 257. 1334.05.30. Nagymartoni Pál országbíró

D114 272. 1335.11.15. Kopasz mester
nádori bírságszedő

D115 262. 1335.03.28. Bihar megye

D116 266. 1335.05.09. Bihar megye

D117 163. 96 29 7 1318.00.00. váradi káptalan

D117 274. 96 29 7 1336.03.03. Nagymartoni Pál országbíró

D118 277. 72 1 15 1337.09.05. győri káptalan

D119 279. 96 6 1 1337.11.07. egri káptalan

D120 278. 1337.09.05. győri káptalan

D121 283. 95 12 1 1338.05.03. Derencsényi Péter erdélyi alvajda

D121 284. 95 12 1 1338.05.12. erdélyi káptalan

D121a 280. 98 7 2 1337.12.10. Szécsényi Tamás erdélyi vajda

D121a 286. 98 7 2 1338.06.27. Szécsényi Tamás erdélyi vajda
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D122 287. 96 7 17 1338.08.08. I. Károly

D123 71. 96 13 2 1277.00.00. IV. László

D123 289. 96 13 2 1338.09.29. esztergomi káptalan

D124 290. 28 7 1 1338.12.23. I. Károly

D125 281. 1338.03.03. Bihar megye

D126 285. 1338.06.14. váradelőhegyi konvent

D127 6. 97 21 12 1212.00.00 II. András

D127 291. 97 21 12 1339.04.15. esztergomi káptalan

D128 296. 83 6 4 1339.06.15. I. Károly

D129 301. 1340.12.08. váradi káptalan

D130 304. 1341.02.10. váradi káptalan

D131 304. 1341.02.10. váradi káptalan

D132 305. 72 1 16 1341.02.16. váradelőhegyi konvent

D133 306. 95 11 6 1341.03.22. erdélyi káptalan

D134 319. 96 5 1 1342.05.30. váradi káptalan

D135 313. 72 1 17 1341.08.22. váradi káptalan

D136 314. 1341.10.27. Nagymartoni Pál országbíró

D137 308. 1341.04.04. Druget Vilmos nádor

D138 315. 1341.00.00. I. Károly

D139 321. 1342.07.02. aradi káptalan

D140 317. 72 1 18 1342.01.09. váradi káptalan

D141 325. 1343.09.01.u. Zsámboki Miklós nádor

D142 324. 1343.09.01.u. Zsámboki Miklós nádor

D143 322. 72 1 19 1343.01.13. egri káptalan

D144 323. 1343.03.04/11. Bihar megye



326

HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D145 612. 1384.02.18. nonai káptalan

D146 327. 95 10 3 1345.02.18. erdélyi káptalan

D147 267. 1335.06.22. Mesko veszprémi püspök

D147 328. 1345.02.27. István veszprémi püspök

D148 329. 95 10 4 1345.03.06. váradi káptalan

D149 333. 96 26 3 1345.05.12. Nagymartoni Pál országbíró

D150 332. 96 26 1 1345.05.12. Nagymartoni Pál országbíró

D151 91. 97 8 2 1289.00.00. egri káptalan

D151 303. 97 8 2 1341.01.27. I. Károly

D151 334. 97 8 2 1345.09.26. Nagymartoni Pál országbíró

D152 336. 28 8 2 1345.12.22. Veszprém megye

D153 335. 1345.11.15. egri káptalan

D153a 356. 28 11 1348.11.30. váradi káptalan

D154 338. 1346.06.12. ismeretlen káptalan

D155 341. 96 28 2 1347.02.05. I. Lajos

D155 342. 96 28 2 1347.02.21. egri káptalan

D156 343. 28 13 2 1347.02.21. egri káptalan

D156a 347. 97 8 5 1347.03.04. egri káptalan

D157 350. 97 13 1 1347.06.06. egri káptalan

D158 352. 1347.08.01.e. váradelőhegyi konvent

D159 359. 96 28 5 1349.09.04. I. Lajos

D160 360. 97 27 6 1349.11.03. I. Lajos

D160 362. 97 27 6 1349.12.24. váradi konvent

D161 361. 97 11 1 1349.11.03. I. Lajos 

D161 363. 97 11 1 1349.12.24. váradi káptalan
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D162 358. 72 1 20 1349.08.28. Zsámboki Miklós nádor

D163 316. 1341.00.00 váradelőhegyi konvent

D164 276. 1336–1339 Péter szerémi püspök

D165 365. 50 26 2 1350.03.31. budai káptalan

D166 365. 96 23 1 1350.03.31. budai káptalan

D167 372. 1350.10.22. Zsámboki Miklós nádor

D168 369. 1350.07.08. Zsámboki Miklós nádor

D169 370. 1350.09.07/12. Zsámboki Miklós nádor

D170 344. 93 8 7 1347.02.25. egri káptalan

D170 345. 93 8 7 1347.03.03. János borsodi főesperes

D170 346. 93 8 7 1347.03.04. egri káptalan

D170 347. 93 8 7 1347.03.04. egri káptalan

D170 373. 93 8 7 1351.04.02. egri káptalan

D171 378. 99 7 3 1351.07.19. egri káptalan

D172 380. 25 1 8 1351.11.16. I. Lajos 

D173 394. 99 5 1 1353.07.18. egri káptalan

D174 394. 98 13 1 1353.07.18. egri káptalan

D175 395. 97 11 3 1353.09.09. I. Lajos

D175 396. 97 11 3 1353.09.23. egri káptalan

D176 154. 97 12 7 1316.00.00. I. Károly

D176 213. 97 12 7 1316.00.00. I. Károly

D176 387. 97 12 7 1352.11.29. I. Lajos

D176 388. 97 12 7 1353.03.25. Zsámboki Miklós nádor

D177 391. 80 3 1 1353.05.06. Baudonus Cornutus perjel

D178 393. 1353.07.04. Benedek váradi olvasókanonok
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D179 400. 83 6 5 1354.03.19. I. Lajos

D180 418. 1355.09.03. Szécsi Miklós országbíró

D181 403. 97 12 9 1355.01.14. váradi káptalan

D182 398. 99 5 2 1354.02.12. Zsámboki Miklós nádor

D182 404. 99 5 2 1355.02.05. Zsámboki Miklós nádor

D182 405. 99 5 2 1355.03.18. Zsámboki Miklós nádor

D183 346. 97 8 8 1347.03.04. egri káptalan

D183 410. 97 8 8 1355.06.05. egri káptalan

D184 411. 99 8 5 1355.06.18. váradi káptalan

D185 417. 97 22 3 1355.08.20. Szécsi Miklós országbíró

D186 416. 97 22 4 1355.08.20. Zsámboki Miklós nádor

D187 422. 97 22 2 1355.11.11. egri káptalan

D188 425. 1357.01.11. Kont Miklós nádor

D189 415. 1355.07.28. váradi káptalan

D190 412. 92 1355.07.08. Szécsi Miklós országbíró

D191 409. 1355.05.26. Hahót Miklós szlavón bán

D191 413. 1355.07.14. zágrábi káptalan

D191 414. 1355.07.25. Hahót Miklós szlavón bán

D192 420. 1355.10.31. I. Lajos

D192 421. 1355.11.10. Bihar megye

D193 406. 71 1 1355.03.19. zágrábi káptalan

D193 407. 71 1 1355.05.08. Hahót Miklós szlavón bán

D194 424. 28 13 3 1356.05.06. Domonkos erdélyi prépost

D195 501. 10 1 1 1365.04.03. Kont Miklós nádor

D196 427. 99 5 3 1357.05.04. szepesi káptalan
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D197 426. 98 7 7 1357.05.03. Domonkos erdélyi alvajda

D198 430. 98 2 6 1357.07.04. I. Lajos

D199 434. 28 14 2 1357.08.16. I. Lajos 

D200 436. 72 1 21 1357.09.10. váradi káptalan

D201 440. 99 5 5 1357.11.02. Kont Miklós nádor

D202 442. 99 5 4 1357.11.11. Kont Miklós nádor

D202 444. 99 5 4 1357.12.08. szepesi káptalan

D203 445. 1357.12.07. Bihar megye

D204 431. 1357.07.04. Bihar megye

D205 428. 1357.06.06. Bihar megye

D206 447. 99 5 8 1358.02.01. Kont Miklós nádor

D207 440. 99 5 7 1357.11.02. Kont Miklós nádor

D207 450. 99 5 7 1358.04.29. szepesi káptalan

D208 452. 99 5 7 1358.05.06. egri káptalan

D209 449. 1358.03.27. Bihar megye

D210 448. 83 6 6 1358.03.19. Vas megye

D211 454. 83 6 7 1358.09.21. Erzsébet királyné

D212 455. 1358.11.03. Szécsi Miklós országbíró

D213 459. 28 13 4 1359.04.10. Csák nb. Ugrin fia Miklós országbíró

D214 458. 96 16 2 1359.03.30. Csák nb. Ugrin fia Miklós országbíró

D215 460. 96 14 4 1359.05.13. Demeter fia András zempléni
főesperes

D216 464. 135[.]02.03. váradi káptalan

D217 467. 97 22 5 1360.01.28. I. Lajos

D217 470. 97 22 5 1360.03.14. Szabolcs megye

D218 471. 98 7 8 1360.03.17. egri káptalan
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D219 473. 25 1 10 1360.09.22.e. Bebek István országbíró

D220 479. 28 14 3 1361.05.05. I. Lajos 

D220 480. 28 14 3 1361.05.05. Vilmos pécsi püspök

D220 481. 28 14 3 1361.05.05. Kont Miklós nádor

D221 489. 96 30 1 1363.02.15. Petrus de Bellantis lovag

D222 493. 1364.05.08. Bebek István országbíró

D223 495. 1364.07.09. Bihar megye

D224 500. 97 11 4 1365.01.10. leleszi konvent

D225 499. 96 16 1 1364.12.14. Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán

D226 504. 96 14 5 1365.10.27. Bebek István országbíró

D227 506. 96 14 3 1366.02.17. Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán

D228 179. 98 7 9 1322.04.08. erdélyi káptalan

D228 355. 98 7 9 1348.09.21. erdélyi káptalan

D228 453. 98 7 9 1358.06.13. erdélyi káptalan

D228 468. 98 7 9 1360.02.02. I. Lajos

D228 469. 98 7 9 1360.02.17. kolozsmonostori konvent

D228 507. 98 7 9 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda

D229 509. 98 7 1366.04.17. Lackfi Dénes erdélyi vajda

D230 510. 96 13 2 1366.05.11. Lackfi Dénes erdélyi vajda

D231 512. 95 10 5 1366.06.26. I. Lajos

D231a 511. 96 13 3 1366.06.02. I. Lajos

D232 515. 98 9 11 1366.11.30. váradi káptalan

D233 516. 96 8 2 1366.12.14. Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán

D234 337. 100 2 2 1346.01.11. I. Lajos

D235 513. 96 14 6 1366.08.08. Bebek István országbíró
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D236 520. 1367.03.23. Tornai Egyed sólyomkői várnagy

D237 517. 97 11 5 1367.01.08. leleszi konvent

D238 518. 28 13 5 1367.01.20. Bebek István országbíró

D239 348. 96 30 2 1347.04.12. erdélyi káptalan

D240 521. 1367.03.23. Tornai Egyed sólyomkői várnagy

D241 519. 96 2 7 1367.03.17. Bebek István országbíró

D242 534. 97 10 14 1368.07.24. Vilmos pécsi püspök

D243 528. 97 21 19 1368.04.29. vasvári káptalan

D244 528. 97 8 12 1368.04.29. vasvári káptalan

D245 529. 97 11 1 1368.06.21. titeli káptalan

D246 530. 97 11 6 1368.07.12. Oppelni László nádor

D247 535. 96 13 3 1368.08.02. I. Lajos

D248 536. 83 1 1 1368.08.15. I. Lajos

D249 538. 97 21 20 1369.09.10. egri káptalan

D250 545. 97 8 14a 1370.05.16. Oppelni László nádor

D250a 549. 97 8 14 1370.10.13. Oppelni László nádor

D251 553. 95 11 7 1371.10.15. Szécsi Miklós országbíró

D251a 552. 97 12 13 1371.09.25. titeli káptalan

D252 563. 83 4 1 1372.09.29. I. Lajos

D253 559. 96 8 1 1372.05.21. Oppelni László herceg

D254 560. 96 29 8 1372.06.14. Oppelni László nádor

D255 476. 28 9 1 1360.12.19. I. Lajos 

D255 522. 28 9 1 1367.05.25. zágrábi káptalan

D255 564. 28 9 1 1372.10.30. zágrábi káptalan

D256 565. 97 11 7 1372.12.17. Lackfi Imre nádor
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D256 566. 97 11 7 1372.12.30. leleszi konvent

D257 569. 97 21 18 1373.12.11 leleszi konvent

D258 548. 95 11 9 1370.06.29. Oppelni László nádor

D258 568. 95 11 9 1373.11.01. Lackfi Imre nádor

D259 571. 96 16 4 1375.03.19. Szepesi Jakab országbíró

D260 508. 98 7 10 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda

D260 574. 98 7 10 1377.05.30. I. Lajos

D261 508. 98 7 11 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda

D261 574. 98 7 11 1377.05.30. I. Lajos

D262 575. 96 12 13 1377.08.06. I. Lajos

D263 580. 95 11 10 1379.01.06. kolozsmonostori konvent

D264 581. 28 8 3 1379.03.27. vasvári káptalan

D265 367. 96 11 8 1350.04.13. I. Lajos

D265 368. 96 11 8 1350.04.25. váci káptalan

D265 583. 96 11 8 1379.07.13. váci káptalan

D266 582. 1379.05.08. Garai Miklós nádor

D267 591. 96 11 8 1380.09.18. I. Lajos

D268 326. 86 7 2 1343.09.22. budai káptalan

D268 585. 86 7 2 1380.03.07. I. Lajos

D268 586. 86 7 2 1380.03.12. budai káptalan

D269 593. 95 11 3 1381.05.07. Erzsébet királyné

D270 598. 97 11 9a 1381.09.11. Garai Miklós nádor

D271 597. 1381.09.05. csázmai káptalan

D272 600. 72 1 24 1381.10.17. Garai Miklós nádor

D273 603. 25 2 11 1383.05.01. szenternyei káptalan
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D273a 65. 99 12 13 1275.08.01. fehérvári káptalan

D273a 66. 99 12 13 1275.09.09.e. váradi káptalan

D273a 72. 99 12 13 1278.06.01. váradi káptalan

D273a 80. 99 12 13 1279.08.27. IV. László

D273a 89. 99 12 13 1287.12.11. Benedek váradi püspök

D273a 127. 99 12 13 1309.03.15. váradi káptalan

D273a 607. 99 12 13 1383.07.26. Mária királynő

D273a 608. 99 12 13 1383.08.19. vasvári káptalan

D274 223. 83 1 2 1328.06.02. I. Károly

D274 259a. 83 1 2 1334.00.00. Nagymartoni Pál országbíró

D274 482. 83 1 2 1361.12.09. I. Lajos

D274 579. 83 1 2 1378.10.15. Szepesi Jakab országbíró

D274 592. 83 1 2 1380.10.21. Garai Miklós nádor

D274 596. 83 1 2 1381.08.17. győri káptalan 

D274 601. 83 1 2 1383.02.08. Mária királynő

D274 602. 83 1 2 1383.02.15. Garai Miklós nádor

D274 605. 83 1 2 1383.06.26. Mária királynő

D274 606. 83 1 2 1383.07.24. pannonhalmi konvent

D274 609. 83 1 2 1383.09.10. Erzsébet királyné

D274 610. 83 1 2 1383.10.07. vasvári káptalan

D274 611. 83 1 2 1383.10.28. Garai Miklós nádor

D275 613. 72 1 25 1384.02.28. Garai Miklós nádor

D275 615. 72 1 25 1384.03.31. váradi káptalan

D276 617. 98 6 16 1385.09.09. Losonci István fiai

D277 621. 97 3 2 1386.01.24. Erzsébet királyné
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D278 620. 97 6 8 1386.01.24. II. Károly

D279 623. 96 24 1386.04.01. Mária királynő

D279 624. 96 24 1386.04.08. váci káptalan

D280 627. 96 25 11 1386.04.30. Mária királynő

D281 628. 28 12 1 1386.06.01. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D282 632. 96 28 6 1386.11.12. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D283 633. 98 19 19 1387.01.15. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D283 635. 98 19 19 1387.02.27. csanádi káptalan

D284 637. 28 10 1 1387.03.03. Losonci István szörényi bán

D296 638. 72 1 26 1387.03.30. váradi káptalan

D297 126. 28 8 4 1307.00.00. Miklós csatári apát

D317 366. 96 27 11 1350.04.13. I. Lajos

D336 435. 49 5 2 1357.09.08. váradi káptalan

D336 439. 49 5 2 1357.10.31. váradi káptalan

D336 446. 49 5 2 1357.12.30. váradi káptalan

D336 472. 49 5 2 1360.07.02. Kont Miklós nádor

D336 474. 49 5 2 1360.10.29. Kont Miklós nádor

D352 472. 49 5 4 1360.07.02. Kont Miklós nádor

D352 474. 49 5 4 1360.10.29. Kont Miklós nádor

D387 165. 1319.04.09. I. Károly

D437 186. 97 22 1 1323.05.22. I. Károly

D437 187. 97 22 1 1323.06.18. egri káptalan

D437 383. 97 22 1 1352.10.10. I. Lajos

D437 386. 97 22 1 1352.10.27. egri káptalan

D459 457. 28 13 27 1358–1367 Tárnoki János fia Lőrinc
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D484 24. 83 1 2a 1255.01.18. IV. Béla

D484 52. 83 1 2a 1269.00.00. IV. Béla

D648 224. 83 6 10 1328.06.09. I. Károly

D666 224. 83 6 10 1328.06.09. I. Károly

D710 224. 83 6 10 1328.06.09. I. Károly

D744 19. 86 4 1 1251.00.00 Pál országbíró

D800 30. 72 2 24 1257.01.12. IV. Béla

D878 199. 86 1 1 1323.00.00. zalai konvent [?]

D878 588. 86 1 1 1380.08.16. I. Lajos

D878 590. 86 1 1 1380.09.10. fehérvári káptalan

D878 594. 86 1 1 1381.05.16. Szécsi Miklós országbíró

D1075a 390. 28 7 1 1353.05.06. Baudonus Cornutus perjel

D1273 92. 25 3 33 1290.00.00. nyitrai káptalan

D2053 100. 1295–1326 váradelőhegyi konvent

D2055 110. 1300.09.02. ismeretlen oklevéladó

D2056 113. 1300–1350 Iwanka comes

D2057 643. 1341–1351 ismeretlen oklevéladó

D2058 135. 1300–1311. váradi káptalan

D2059 432. 1357.07.13. Szécsi Miklós országbíró

D2059 433. 1357.07.18. váradi káptalan

D2060 93. 72 9 1 1291–1296 III. András

D2061 86. 1284–1285 ismeretlen oklevéladó

D2062 399. 1354.03.04. Bihar megye

D2064 112. 1300–1350 ismeretlen hiteleshely

D2065 78. 1278–1325 ismeretlen oklevéladó
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Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D2066 640. 1300–1399 ismeretlen oklevéladó

D2067 101. 1295–1326 váradelőhegyi konvent

D2068 641. 1300–1399 ismeretlen oklevéladó

D2070 254. 1333–1339 váradelőhegyi konvent

D2071 75. 1278–1325 Szatmár megye

D2071 76. 1278–1325 váradi káptalan

D2072 139. 1269–1313. váradi püspök

D2072 140. 1269–1313 ismeretlen oklevéladó

D2073 136. 1301–1312 ismeretlen oklevéladó

D2074 642. 1300–1399 ismeretlen oklevéladó

D2075 155. 1317.04.10. I. Károly

D2075 156. 1317.05.27. váradi káptalan

D2076 141. 1300–1313 I. Károly

D2078 176. 1321 vagy e. ismeretlen oklevéladó

D2079 175. 1321.12.13. Debreceni Dózsa erdélyi vajda

D2080 144. 1306–1314. Borsa Kopasz nádor

D2082 114. 28 10 2 1300–1400 ismeretlen oklevéladó

D2083 111. 1300–1350 váradelőhegyi konvent

D2084 77. 1278–1325 ismeretlen oklevéladó

D9001 118. 49 27 8 1302.10.01. esztergomi keresztes konvent

D9002 461. 98 25 9 1359.06.29. aradi káptalan

D9003 490. 98 26 7 1363.10.11. I. Lajos

D9003 491. 98 26 7 1363.10.24. váradi káptalan

D9004 527. 98 23 7 1368.01.01. aradi káptalan

D9005 531. 98 22 22 1368.07.24. Bebek István országbíró
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Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D9006 532. 98 22 23 1368.07.24. Bebek István országbíró

D9007 533. 98 22 24 1368.07.24. Bebek István országbíró

D9008 527. 98 23 8 1368.01.01. aradi káptalan

D9008 540. 98 23 8 1369.10.10. aradi káptalan

D9008 547. 98 23 8 1370.06.27. Oppelni László nádor

D9009 551. 1371.02.11. Oppelni László nádor

D9010 554. 98 22 1 1371.12.11. aradi káptalan

D9011 567. 98 23 16 1373.04.16. Petrus de Bellanto

D9012 616. 98 22 25 1384.12.14. aradi káptalan

D9013 631. 98 27 2 1386.08.22. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D9045 555. 98 27 1372.01.28. Oppelni László nádor

D9099 273. 1335.11.16. aradi káptalan

D9099 297. 1339.07.15. aradi káptalan

D9099 307. 1341.04.04. I. Károly

D9099 309. 1341.04.17.u. aradi káptalan

D9504 636. 98 12 6 1387.02.11. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D9577 364. 8 1 2 1350.01.24. nyitrai káptalan

D9590 122. 8 1 3 1305.09.01. sági konvent

D9590 182. 8 1 3 1322.06.18. sági konvent

D9590 288. 8 1 3 1338.09.24. Erzsébet királyné

D9590 298. 8 1 3 1339.10.05. sági konvent

D9590 302. 8 1 3 1341.01.18. I. Károly

D9590 492. 8 1 3 1364.02.05. I. Lajos

D10001 1. 53 1 1 1001.00.00. I. István

D10002 5. 53 1 2 1211.00.00. II. András
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D10003 29. 61 1 1 1256.11.11. IV. Béla

D10005 59. 50 1 1 1273.05.27. IV. László

D10006 73. 50 1 2 1278.06.13. csázmai káptalan

D10007 208. 53 2 2 1325.07.08. győri káptalan

D10008 236. 53 2 3 1332.03.08. I. Károly

D10008 238. 53 2 3 1332.04.12. I. Károly

D10008 239. 53 2 3 1332.04.26. veszprémi káptalan

D10009 232. 53 2 4 1331.09.29. vasvári káptalan

D10009 242. 53 2 4 1332.06.07. I. Károly

D10009a 392. 1353.06.24. egri káptalan

D10010 351. 53 2 6 1347.07.12. vasvári káptalan

D10011 397. 53 2 7 1353.11.11. vasvári káptalan

D10012 401. 53 2 8 1354.05.06. vasvári káptalan

D10012a 390. 1353.05.06. Baudonus Cornutus perjel

D10013 441. 53 2 9 1357.11.04. Kont Miklós nádor

D10013 443. 53 2 9 1357.11.20. vasvári káptalan

D10014 90. 53 1 4 1288.09.10. veszprémi káptalan

D10014 465. 53 1 4 1360.01.04. somogyi konvent

D10015 483. 53 2 10 1362.08.03. Kálmán győri püspök

D10015 484. 53 2 10 1362.08.03. Kálmán győri püspök

D10016 487. 53 2 11 1362.11.30. vasvári káptalan

D10017 486. 50 1 4 1362.08.17. vasvári káptalan

D10018 292. 53 2 12 1339.04.20. XII. Benedek pápa

D10018 293. 53 2 12 1339.05.08. XII. Benedek pápa

D10018 295. 53 2 12 1339.05.23. XII. Benedek pápa
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D10018 488. 53 2 12 1363.01.22. zalai konvenet

D10019 502. 61 21 9 1365.10.06. csázmai káptalan

D10019 503. 61 21 9 1365.10.06. Körös megye

D10020 524. 61 2 10 1367.07.06. budai káptalan

D10021 525. 61 2 11 1367.08.06. csázmai káptalan

D10022 526. 53 2 13 1367.00.00 ismeretlen kiadó

D10023 542. 61 2 12 1369.12.06. csázmai káptalan

D10024 541. 50 1 5 1369.11.10. I. Lajos

D10025 172. 53 2 15 1321.02.22 Miklós győri püspök

D10025 357. 53 2 15 1349.04.02. Kálmán győri püspök

D10025 381. 53 2 15 1352.02.27. Kálmán győri püspök

D10025 478. 53 2 15 1361.05.01. Kálmán győri püspök

D10025 484. 53 2 15 1362.08.03. Kálmán győri püspök

D10025 485. 53 2 15 1362.08.03. Kálmán győri püspök

D10025 496. 53 2 15 1364.07.22. Kálmán győri püspök

D10025 537. 53 2 15 1369.03.10. Kálmán győri püspök

D10025 556. 53 2 15 1372.04.04. Kálmán győri püspök

D10026 514. 61 2 13 1366.10.10. zágrábi káptalan

D10026 557. 61 2 13 1372.05.07. zágrábi káptalan

D10027 539. 61 2 14 1369.09.14. I. Lajos

D10027 543. 61 2 14 1369.12.13. zágrábi káptalan

D10027 558. 61 2 14 1372.05.07. zágrábi káptalan

D10028 570. 53 2 16 1374.02.18. Kálmán győri püspök

D10029 577. 50 1 7 1378.07.04. I. Lajos

D10029 578. 50 1 7 1378.07.23.u. vasvári káptalan
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D10030 589. 61 2 15 1380.08.22. zágrábi káptalan

D10031 177. 68 1 5 1322.01.28. I. Károly

D10031 619. 53 2 17 1386.01.19. II. Károly

D10031 622. 53 2 17 1386.02.10. vasvári káptalan

D10032 629. 50 1 8 1386.06.04. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D10033 630. 53 2 18 1386.07.26. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D10036 630. 53 11 1 1386.07.26. Zsigmond brandenburgi őrgróf

D10037 230. 53 2 5 1331.09.04. I. Károly

D10037 233. 53 2 5 1331.10.06. Vasvár megye

D10037 241. 53 2 5 1332.05.19. I. Károly

D10037 300. 53 2 5 1340.08.17. veszprémi káptalan

D10037/1 231. 52 2 5 1331.09.25. vasvári káptalan

D10040 5. 1211.00.00. II. András

D10040 8. 1231.09.04. veszprémi káptalan

D10040 70. 1276.06.20. IV. László

D10040 84. 1283.00.00. IV. László

D10040 218. 1327.10.31. I. Károly

D10046 544. 53 2 14 1370.05.11. I. Lajos

D10046 614. 53 2 14 1384.03.04. vasvári káptalan

D10073 172. 53 1 1 1321.02.22 Miklós győri püspök

D10086 22. 61 3 24 1253.08.16. IV. Béla

D10086 39. 61 3 24 1263.04.29. IV. Béla

D10086 353. 61 3 24 1348.07.28. csázmai káptalan

D10086 354. 61 3 24 1348.09.21. Jakab körösi comes

D10097 20. 53 3 9 1252.00.00. veszprémi káptalan
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D10097 330. 53 3 9 1345.03.21. I. Lajos

D10097 331. 53 3 9 1345.04.10. veszprémi káptalan

D10098 20. 53 1 3 1252.00.00. veszprémi káptalan

D10098 330. 53 1 3 1345.03.21. I. Lajos

D10098 331. 53 1 3 1345.04.10. veszprémi káptalan

D11001 7. 61 1 2 1221.00.00 II. András

D11002 9. 61 1 3 1237.00.00. bácsi káptalan

D11003 15. 61 1 5 1247.01.00. csázmai káptalan

D11004 16. 61 1 6 1250.00.00 csázmai káptalan

D11005 32. 61 1 9 1257.03.28. IV. Béla

D11005 374. 61 1 9 1351.04.28. csázmai káptalan

D11006 27. 61 1 4 1256.08.25. fehérvári káptalan

D11007 34. 61 1 10 1257.10.11. IV. Béla

D11008 31. 63 1 1 1257.03.04. IV. Béla

D11009 35. 63 1 2 1257.00.00 zágrábi káptalan

D11010 33. 61 1 8 1257.03.30. IV. Béla

D11011 44. 61 1 12 1265.00.00. IV. Béla

D11012 38. 61 1 14 1262.08.03. IV. Béla

D11013 42. 61 1 11 1264.00.00. csázmai káptalan

D11014 41. 61 1 15 1264.00.00. csázmai káptalan

D11014 43. 61 1 15 1265.04.10. IV. Béla

D11015 46. 61 1 16 1265.00.00. csázmai káptalan

D11016 47. 61 1 13 1266.00.00. csázmai káptalan

D11017 53. 61 1 19 1270.03.20.e. csázmai káptalan

D11017 54. 61 1 19 1270.03.20. fehérvári káptalan
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D11018 11. 65 1 1 1244.10.05. IV. Béla

D11018 55. 65 1 1 1270.00.00 V. István

D11019 58. 65 1 20 1271.00.00. csázmai káptalan

D11020 60. 61 1 22 1273.05.29. IV. László

D11021 63. 61 1 21 1273.00.00 csázmai káptalan

D11022 74. 61 1 23 1278.08.01. csázmai káptalan

D11023 79. 61 1 24 1279.05.12. csázmai káptalan

D11024 83. 63 1 3 1283.08.14. Timót zágrábi püspök

D11025 87. 61 1 25 1285.01.02. csázmai káptalan

D11025a 98. 68 1 1 1293.07.11. III. András

D11026 95. 61 1 26 1292.09.13. János zágrábi püspök

D11027 96. 61 1 26 1292.09.13. zágrábi káptalan

D11028 97. 68 1 3 1293.03.23. Gillermus bélai preceptor

D11029 85. 68 1 2 1284.02.17. zágrábi káptalan

D11029 99. 68 1 4 1293.09.27. zágrábi káptalan

D11030 160. 61 2 1 1317.12.20. I. Károly

D11032 160. 63 1 4 1317.12.20. I. Károly

D11032 193. 63 1 4 1323.10.08. I. Károly

D11033 153. 61 2 2 1316.11.27. csázmai káptalan

D11033 159. 61 2 2 1317.12.10. I. Károly

D11033 194. 61 2 2 1323.10.09. I. Károly

D11034 318. 63 1 5 1342.03.21. zágrábi káptalan

D11035 349. 61 2 5 1347.05.14. zágrábi káptalan

D11036 379. 61 2 6 1351.11.04. zágrábi káptalan

D11037 28. 61 1 7 1256.11.10. IV. Béla



343

HHStA-
jelzet

Regeszta
száma Lad. Fasc. Num. Dátum Kiadó

D11037 437. 61 1 7 1357.10.11 csázmai káptalan

D11038 462. 61 2 7 1359.07.06. csázmai káptalan

D11039 227. 61 2 8 1329.12.20/28. pécsi káptalan

D11039 498. 61 2 8 1364.10.23. csázmai káptalan

D11040 49. 61 1 18 1269.06.22. IV. Béla

D11040 50. 61 1 18 1269.08.01. Héder nb. Henrik szlavón bán

D11041 477. 68 1 7 1361.01.13. zágrábi káptalan

D11041 562. 68 1 7 1372.07.02. zágrábi káptalan

D11042 475. 68 1 6 1360.12.15. zágrábi káptalan

D11042 561. 68 1 6 1372.06.26. zágrábi káptalan

D11043 40. 61 1 17 1263.00.00 csázmai káptalan

D11043 45. 61 1 17 1265.00.00. IV. Béla

D11043 576. 61 1 17 1378.06.28. csázmai káptalan

D11046 36. 70 1 4 1261.03.23. Pál okicsi ispán

D11089 477. 68 1 10 1361.01.13. zágrábi káptalan
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2. DL-DF számok
(jelzetszám: regesztaszám)

Az Erdődy család bécsi levéltárában szereplő oklevelek:

71870:463; 292626:185; 292627:197; 292628:212; 292629:183; 292630:195; 292631:184;
292632:189; 292632:192; 292633:198; 292634:190; 292635:196; 292636:191

A Függelékben szereplő oklevelek:

278277:F6; 278278:F5, F7; 278279:F9, F15; 278281:F21–F22; 278282:F23; 278283:F14,
F26; 278284:F24–F25; 278285:F27; 278286:F19, F31; 278287:F36; 277288:F40;
278289:F42; 278290:F44; 278290:F56; 278291:F45; 278294:F46–F47; 278295:F1, F48;
278296:F51, F54; 278297:F10–F13, F16–F18, F28–F30, F39, F41, F43, F48–F50, F52–
F53, F57; 278298:F58; 278299:F59; 278301:F2, F55; 278303:F37; 278304:F4; 278316:F35;
278379:F32–F34; 278379:F38, F42; 278389:F3
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3. Régi jelzetek
Az alábbi táblázatban az oklevelek a ladula-fasciculus-numerus beosztás szerinti

ún. régi jelzetük sorrendjében szerepelnek. A jelzet számai után következő oszlopban
az oklevelek kötetbeli regesztájának száma, majd a dátuma, a kiadója és a Haus-, Hof-
und Stadtsarchivban jelenleg érvényes jelezet szerepel.

Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

2 7 14JH 573. 1376–1392 Losonci erdélyi vajda

7 1 21 3. 1199.00.00. Imre király

8 1 1 68. 1276.01.09. IV. László

8 1 2 364. 1350.01.24. nyitrai káptalan D9577

8 1 3 122. 1305.09.01. sági konvent D9590

8 1 3 182. 1322.06.18. sági konvent D9590

8 1 3 288. 1338.09.24. Erzsébet királyné D9590

8 1 3 298. 1339.10.05. sági konvent D9590

8 1 3 302. 1341.01.18. I. Károly D9590

8 1 3 492. 1364.02.05. I. Lajos D9590

10 1 1 501. 1365.04.03. Kont Miklós nádor D195

11 1 1 F35. 1328.07.03. Jakab testvér, az esztergomi
keresztesek mestere

20 1 1 F20. 1278.04.17. IV. László

20 1 1 F21. 1278.04.17. IV. László

20 1 1 F22. 1278.04.29. zalai konvent
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

23 37 1 F8. 1258.00.00. Vince nyitrai püspök

25 1 1 21. 1253.03.29. nyitrai káptalan D8

25 1 2 23. 1254.00.00. nyitrai káptalan D9

25 1 3 88. 1286.00.00 nyitrai káptalan

25 1 6 185. 1323.05.08. I. Károly D68

25 1 6 188. 1323.07.13. nyitrai káptalan D68

25 1 7 214. 1327.03.01. nyitrai káptalan D85

25 1 8 380. 1351.11.16. I. Lajos D172

25 1 9 259. 1334.10.08. nyitrai káptalan D105

25 1 9 429. 1357.06.07. nyitrai káptalan D105

25 1 10 473. 1360.09.22.e. Bebek István országbíró D219

25 2 11 603. 1383.05.01. szenternyei káptalan D273

25 3 1 14. 1246.00.00 IV. Béla D6

25 3 33 92. 1290.00.00. nyitrai káptalan D1273

25 5 1b 94. 1291.00.00. myitrai káptalan

25 7 1 14. 1246.00.00. IV. Béla 

25 7 1a 14. 1246.00.00 IV. Béla

26 1 1 10. 1243.00.00 IV. Béla

26 1 1 13. 1244.00.00 IV. Béla

26 1 1 14. 1246.00.00 IV. Béla

26 1 5 94. 1291.00.00. nyitrai káptalan

28 5 1 164. 1319.03.08. erdélyi káptalan

28 6 1 37. 1261.00.00. csázmai káptalan D12

28 6 2 240. 1332.05.01. váradi káptalan D94
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

28 7 1 290. 1338.12.23. I. Károly D124

28 7 1 390. 1353.05.06. Baudonus Cornutus perjel D1075a

28 8 1 69. 1276.03.16. veszprémi káptalan D21

28 8 2 336. 1345.12.22. Veszprém megye D152

28 8 3 581. 1379.03.27. vasvári káptalan D264

28 8 4 126. 1307.00.00. Miklós, csatári apát D297

28 9 1 476. 1360.12.19. I. Lajos D255

28 9 1 522. 1367.05.25. zágrábi káptalan D255

28 9 1 564. 1372.10.30. zágrábi káptalan D255

28 10 1 637. 1387.03.03. Losonci István szörényi bán D284

28 10 2 114. 1300–1400 ismeretlen oklevéladó D2082

28 11 356. 1348.11.30. váradi káptalan D153a

28 12 1 628. 1386.06.01. Zsigmond brandenburgi őrgróf D281

28 13 1 263. 1335.04.02. János borsodi főesperes D108

28 13 2 343. 1347.02.21. egri káptalan D156

28 13 3 424. 1356.05.06. Domonkos erdélyi prépost D194

28 13 4 459. 1359.04.10. Csák nb. Ugrin fia Miklós országbíró D213

28 13 5 518. 1367.01.20. Bebek István országbíró D238

28 13 27 457. 1358–1367 Tárnoki János fia Lőrinc D459

28 14 1 217. 1327.05.15. I. Károly D87

28 14 2 434. 1357.08.16. I. Lajos D199

28 14 3 479. 1361.05.05. I. Lajos D220

28 14 3 480. 1361.05.05. Vilmos pécsi püspök D220

28 14 3 481. 1361.05.05. Kont Miklós nádor D220

28 17 3 625. 1386.04.13. Mária királynő

28 17 3 626. 1386.04.21. váci káptalan
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

41 1 1 170. 1320.00.00. Trencsényi Máté

41 1 1 546. 1370.06.06. I. Lajos 

41 1 1 550. 1370.00.00. I. Lajos

42 5 1 382. 1352.09.14. zobori konvent

43 8 2 103. 1297.03.12. Márton alországbíró D27

43 8 2 105. 1297.04.21. váradi káptalan D27

47 1 1 51. 1269.10.03. IV. Béla

47 21 12 6. 1212.00.00 II. András D2

49 5 2 435. 1357.09.08. váradi káptalan D336

49 5 2 439. 1357.10.31. váradi káptalan D336

49 5 2 446. 1357.12.30. váradi káptalan D336

49 5 2 472. 1360.07.02. Kont Miklós nádor D336

49 5 2 474. 1360.10.29. Kont Miklós nádor D336

49 5 4 472. 1360.07.02. Kont Miklós nádor D352

49 5 4 474. 1360.10.29. Kont Miklós nádor D352

49 27 8 118. 1302.10.01. esztergomi keresztes konvent D9001

50 1 1 59. 1273.05.27. IV. László D10005

50 1 2 73. 1278.06.13. csázmai káptalan D10006

50 1 3 245. 1332.12.15. vasvári káptalan

50 1 4 486. 1362.08.17. vasvári káptalan D10017

50 1 5 541. 1369.11.10. I. Lajos D10024

50 1 7 577. 1378.07.04. I. Lajos D10029
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Dátum Kiadó HHStA-
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50 1 7 578. 1378.07.23.u. vasvári káptalan D10029

50 1 8 629. 1386.06.04. Zsigmond brandenburgi őrgróf D10032

50 1 9 634. 1387.02.18. Zsigmond király [!]

50 26 2 365. 1350.03.31. budai káptalan D165

52 2 5 231. 1331.09.25. vasvári káptalan D10037/1

53 1 1 1. 1001.00.00. I. István D10001

53 1 1 172. 1321.02.22 Miklós győri püspök D10073

53 1 1 208. 1325.07.08. vasvári káptalan

53 1 2 5. 1211.00.00. II. András D10002

53 1 3 20. 1252.00.00. veszprémi káptalan D10098

53 1 3 330. 1345.03.21. I. Lajos D10098

53 1 3 331. 1345.04.10. veszprémi káptalan D10098

53 1 4 90. 1288.09.10. veszprémi káptalan D10014

53 1 4 465. 1360.01.04. somogyi konvent D10014

53 2 2 208. 1325.07.08. győri káptalan D10007

53 2 3 236. 1332.03.08. I. Károly D10008

53 2 3 238. 1332.04.12. I. Károly D10008

53 2 3 239. 1332.04.26. veszprémi káptalan D10008

53 2 4 232. 1331.09.29. vasvári káptalan D10009

53 2 4 242. 1332.06.07. I. Károly D10009

53 2 5 230. 1331.09.04. I. Károly D10037

53 2 5 231. 1331.09.04. vasvári káptalan D10037/1

53 2 5 233. 1331.10.06. Vasvár megye D10037

53 2 5 241. 1332.05.19. I. Károly D10037

53 2 5 300. 1340.08.17. veszprémi káptalan D10037
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53 2 6 351. 1347.07.12. vasvári káptalan D10010

53 2 7 397. 1353.11.11. vasvári káptalan D10011

53 2 8 401. 1354.05.06. vasvári káptalan D10012

53 2 9 441. 1357.11.04. Kont Miklós nádor D10013

53 2 9 443. 1357.11.20. vasvári káptalan D10013

53 2 10 483. 1362.08.03. Kálmán győri püspök D10015

53 2 10 484. 1362.08.03. Kálmán győri püspök D10015

53 2 11 487. 1362.11.30. vasvári káptalan D10016

53 2 12 292. 1339.04.20. XII. Benedek pápa D10018

53 2 12 293. 1339.05.08. XII. Benedek pápa D10018

53 2 12 295. 1339.05.23. XII. Benedek pápa D10018

53 2 12 488. 1363.01.22. zalai konvenet D10018

53 2 13 526. 1367.00.00 ismeretlen kiadó D10022

53 2 14 544. 1370.05.11. I. Lajos D10046

53 2 14 614. 1384.03.04. vasvári káptalan D10046

53 2 15 172. 1321.02.22 Miklós győri püspök D10025

53 2 15 357. 1349.04.02. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 381. 1352.02.27. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 478. 1361.05.01. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 484. 1362.08.03. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 485. 1362.08.03. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 496. 1364.07.22. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 537. 1369.03.10. Kálmán győri püspök D10025

53 2 15 556. 1372.04.04. Kálmán győri püspök D10025

53 2 16 570. 1374.02.18. Kálmán győri püspök D10028

53 2 17 619. 1386.01.19. II. Károly D10031

53 2 17 622. 1386.02.10. vasvári káptalan D10031
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53 2 18 630. 1386.07.26. Zsigmond brandenburgi őrgróf D10033

53 3 9 20. 1252.00.00. veszprémi káptalan D10097

53 3 9 330. 1345.03.21. I. Lajos D10097

53 3 9 331. 1345.04.10. veszprémi káptalan D10097

53 11 1 630. 1386.07.26. Zsigmond brandenburgi őrgróf D10035

56 8 6 208. 1325.07.08. győri káptalan

56 8 6 232 1331.09.29. vasvári káptalan

56 8 6 242. 1332.06.07. I. Károly

56 8 6 351. 1347.07.12. vasvári káptalan

56 8 6 544. 1370.05.11. I. Lajos

56 8 6 F37. 1340–1370. győri káptalan

56 8 6 614. 1384.03.04. vasvári káptalan

56 8 6 630. 1386.07.26. Zsigmond brandenburgi őrgróf

58 1 1 26. 1256.05.19. IV. Béla

61 1 1 29. 1256.11.11. IV. Béla D10003

61 1 2 7. 1221.00.00 II. András D11001

61 1 3 9. 1237.00.00. bácsi káptalan D11002

61 1 4 27. 1256.08.25. fehérvári káptalan D11006

61 1 5 15. 1247.01.00. csázmai káptalan D11003

61 1 6 16. 1250.00.00 csázmai káptalan D11004

61 1 7 28. 1256.11.10. IV. Béla D11037

61 1 7 437. 1357.10.11 csázmai káptalan D11037

61 1 8 33. 1257.03.30. IV. Béla D11010

61 1 9 32. 1257.03.28. IV. Béla D11005
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61 1 9 374. 1351.04.28. csázmai káptalan D11005

61 1 10 34. 1257.10.11. IV. Béla D11007

61 1 11 42. 1264.00.00. csázmai káptalan D11013

61 1 12 44. 1265.00.00. IV. Béla D11011

61 1 13 47. 1266.00.00. csázmai káptalan D11016

61 1 14 38. 1262.08.03. IV. Béla D11012

61 1 15 41. 1264.00.00. csázmai káptalan D11014

61 1 15 43. 1265.04.10. IV. Béla D11014

61 1 16 46. 1265.00.00. csázmai káptalan D11015

61 1 17 40. 1263.00.00 csázmai káptalan D11043

61 1 17 45. 1265.00.00. IV. Béla D11043

61 1 17 576. 1378.06.28. csázmai káptalan D11043

61 1 18 49. 1269.06.22. IV. Béla D11040

61 1 18 50. 1269.08.01. Héder nb. Henrik szlavón bán D11040

61 1 19 53. 1270.03.20.e. csázmai káptalan D11017

61 1 19 54. 1270.03.20. fehérvári káptalan D11017

61 1 21 63. 1273.00.00 csázmai káptalan D11021

61 1 22 60. 1273.05.29. IV. László D11020

61 1 23 74. 1278.08.01. csázmai káptalan D11022

61 1 24 79. 1279.05.12. csázmai káptalan D11023

61 1 25 87. 1285.01.02. csázmai káptalan D11025

61 1 26 95. 1292.09.13. János zágrábi püspök D11026

61 1 26 96. 1292.09.13. zágrábi káptalan D11027

61 2 1 160. 1317.12.20. I. Károly D11030

61 2 2 153. 1316.11.27. csázmai káptalan D11033

61 2 2 159. 1317.12.10. I. Károly D11033

61 2 2 194. 1323.10.09. I. Károly D11033
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61 2 3 221. 1328.04.19. csázmai káptalan

61 2 4 246. 1333.01.08. csázmai káptalan

61 2 5 349. 1347.05.14. zágrábi káptalan D11035

61 2 6 379. 1351.11.04. zágrábi káptalan D11036

61 2 7 462. 1359.07.06. csázmai káptalan D11038

61 2 8 227. 1329.12.20/28. pécsi káptalan D11039

61 2 8 498. 1364.10.23. csázmai káptalan D11039

61 2 10 524. 1367.07.06. budai káptalan D10020

61 2 11 525. 1367.08.06. csázmai káptalan D10021

61 2 12 542. 1369.12.06. csázmai káptalan D10023

61 2 13 514. 1366.10.10. zágrábi káptalan D10026

61 2 13 557. 1372.05.07. zágrábi káptalan D10026

61 2 14 539. 1369.09.14. I. Lajos D10027

61 2 14 543. 1369.12.13. zágrábi káptalan D10027

61 2 14 558. 1372.05.07. zágrábi káptalan D10027

61 2 15 589. 1380.08.22. zágrábi káptalan D10030

61 3 24 22. 1253.08.16. IV. Béla D10086

61 3 24 39. 1263.04.29. IV. Béla D10086

61 3 24 353. 1348.07.28. csázmai káptalan D10086

61 3 24 354. 1348.09.21. Jakab körösi comes D10086

61 21 9 502. 1365.10.06. csázmai káptalan D10019

61 21 9 503. 1365.10.06. Körös megye D10019

63 1 1 31. 1257.03.04. IV. Béla D11008

63 1 2 35. 1257.00.00 zágrábi káptalan D11009

63 1 3 83. 1283.08.14. Timót zágrábi püspök D11024

63 1 4 160. 1317.12.20. I. Károly D11032
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63 1 4 193. 1323.10.08. I. Károly D11032

63 1 5 318. 1342.03.21. zágrábi káptalan D11034

65 1 1 11. 1244.10.05. IV. Béla D11018

65 1 1 55. 1270.00.00 V. István D11018

65 1 20 58. 1271.00.00. csázmai káptalan D11019

68 1 1 98. 1293.07.11. III. András D11025a

68 1 2 85. 1284.02.17. zágrábi káptalan D11029

68 1 3 97. 1293.03.23. Gillermus bélai preceptor D11028

68 1 4 99. 1293.09.27. zágrábi káptalan D11029

68 1 5 177. 1322.01.28. I. Károly D10031

68 1 6 475. 1360.12.15. zágrábi káptalan D11042

68 1 6 561. 1372.06.26. zágrábi káptalan D11042

68 1 7 477. 1361.01.13. zágrábi káptalan D11041

68 1 7 562. 1372.07.02. zágrábi káptalan D11041

68 1 10 477. 1361.01.13. zágrábi káptalan D11089

69 12 9 98. 1293.07.11. III. András

70 1 1 494. 1364.05.18. I. Lajos D13

70 1 4 36. 1261.03.23. Pál okicsi ispán D11046

71 1 406. 1355.03.19. zágrábi káptalan D193

71 1 407. 1355.05.08. Hahót Miklós szlavón bán D193

72 1 1 72. 1278.06.01. váradi káptalan D15

72 1 2 25. 1255.05.03. IV. Béla D10
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72 1 3 30. 1257.01.12. IV. Béla D11

72 1 3 299. 1340.04.24. Ákos Mikcs szlavón bán D11

72 1 5 102. 1297.03.12. ismeretlen nagybíró D25

72 1 6 104. 1297.04.03. váradi káptalan D26

72 1 7 117. 1302.06.06. Bihar megye D34

72 1 8 133. 1310.12.13. váradi káptalan D41

72 1 9 157. 1317.08.01. Debreceni Dózsa bihari
és szabolcsi comes

D56

72 1 10 173. 1321.07.14. Bihar megye D64

72 1 11 215. 1327.03.16. I. Károly D86

72 1 12 250. 1333.04.27. váradelőhegyi konvent D99

72 1 13 248. 1333.03.17. Nagymartoni Pál országbíró D103

72 1 14 261. 1335.03.13. I. Károly D108a

72 1 14 265. 1335.05.08. váradelőhegyi konvent D108a

72 1 15 277. 1337.09.05. győri káptalan D118

72 1 16 305. 1341.02.16. váradelőhegyi konvent D132

72 1 17 313. 1341.08.27. váradi káptalan D135

72 1 18 317. 1342.01.09. váradi káptalan D140

72 1 19 322. 1343.01.13. egri káptalan D143

72 1 20 358. 1349.08.28. Zsámboki Miklós nádor D162

72 1 21 436. 1357.09.10. váradi káptalan D200

72 1 24 600. 1381.10.17. Garai Miklós nádor D272

72 1 25 613. 1384.02.28. Garai Miklós nádor D275

72 1 25 615. 1384.03.31. váradi káptalan D275

72 1 26 638. 1387.03.30. váradi káptalan D296

72 2 24 30. 1257.01.12. IV. Béla D800

72 9 1 93. 1291–1296 III. András D2060
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78 1 1 64. 1274.00.00. IV. László

78 1 2 64. 1274.00.00. IV. László D19

80 1 1 57. 1271.00.00. csázmai káptalan D16

80 3 1 391. 1353.05.06. Baudonus Cornutus perjel D177

80 12 1 375. 1351.05.08. I. Lajos

80 12 1 376. 1351.06.09. pozsonyi káptalan

80 12 1 377. 1351.06.23. I. Lajos

83 1 1 536. 1368.08.15. I. Lajos D248

83 1 2 223. 1328.06.02. I. Károly D274

83 1 2 259a. 1334.00.00. Nagymartoni Pál országbíró D274

83 1 2 482. 1361.12.09. I. Lajos D274

83 1 2 579. 1378.10.15. Szepesi Jakab országbíró D274

83 1 2 592. 1380.10.21. Garai Miklós nádor D274

83 1 2 596. 1381.08.17. győri káptalan D274

83 1 2 601. 1383.02.08. Mária királynő D274

83 1 2 602. 1383.02.15. Garai Miklós nádor D274

83 1 2 605. 1383.06.26. Mária királynő D274

83 1 2 606. 1383.07.24. pannonhalmi konvent D274

83 1 2 609. 1383.09.10. Erzsébet királyné D274

83 1 2 610. 1383.10.07. vasvári káptalan D274

83 1 2 611. 1383.10.28. Garai Miklós nádor D274

83 1 2a 24. 1255.01.18. IV. Béla D484

83 1 2a 52. 1269.00.00. IV. Béla D484

83 4 1 563. 1372.09.29. I. Lajos D252

83 6 1 12. 1244.10.28. IV. Béla D5
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83 6 2 12. 1244.10.28. IV. Béla D14

83 6 2 56. 1270.00.00. V. István D14

83 6 3 224. 1328.06.09. I. Károly D89

83 6 3 228. 1330.04.19. I. Károly D91

83 6 4 296. 1339.06.15. I. Károly D128

83 6 5 400. 1354.03.19. I. Lajos D179

83 6 6 448. 1358.03.19. Vas megye D210

83 6 7 454. 1358.09.21. Erzsébet királyné D211

83 6 10 224. 1328.06.09. I. Károly D648

83 6 10 224. 1328.06.09. I. Károly D666

83 6 10 224. 1328.06.09. I. Károly D710

86 1 1 199. 1323.00.00. zalai konvent [?] D878

86 1 1 588. 1380.08.16. I. Lajos D878

86 1 1 590. 1380.09.10. fehérvári káptalan D878

86 1 1 594. 1381.05.16. Szécsi Miklós országbíró D878

86 4 1 19. 1251.00.00 Pál országbíró D744

86 5 1 62. 1273.00.00. IV. László D17

86 6 6 61. 1273.06.28. IV. László D18

86 7 2 326. 1343.09.22. budai káptalan D268

86 7 2 585. 1380.03.07. I. Lajos D268

86 7 2 586. 1380.03.12. budai káptalan D268

86 10 4 4. 1206.00.00 II. András D1

92 412. 1355.07.08. Szécsi Miklós országbíró D190

93 8 7 344. 1347.02.25. egri káptalan D170
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93 8 7 345. 1347.03.03. János borsodi főesperes D170

93 8 7 346. 1347.03.04. egri káptalan D170

93 8 7 347. 1347.03.04. egri káptalan D170

93 8 7 373. 1351.04.02. egri káptalan D170

93 10 2 243. 1332.08.20. erdélyi káptalan D95

94 423. 1355.00.00. egri káptalan

94 2 1 48. 1268.00.00. IV. Béla

94 7 3 466. 1360.01.26. Visegrád város

94 7 5 572. 1376.12.18. budai polgárok

94 7 7 604. 1383.06.19. Erzsébet királyné

95 10 1 209. 1325.08.02. erdélyi káptalan D82

95 10 3 327. 1345.02.18. erdélyi káptalan D146

95 10 4 329. 1345.03.06. váradi káptalan D148

95 10 5 512. 1366.06.26. I. Lajos D231

95 11 3 593. 1381.05.07. Erzsébet királyné D269

95 11 6 306. 1341.03.22. erdélyi káptalan D133

95 11 7 553. 1371.10.15. Szécsi Miklós országbíró D251

95 11 9 548. 1370.06.29. Oppelni László nádor D258

95 11 9 568. 1373.11.01. Lackfi Imre nádor D258

95 11 10 580. 1379.01.06. kolozsmonostori konvent D263

95 12 1 283. 1338.05.03. Derencsényi Péter erdélyi alvajda D121

95 12 1 284. 1338.05.12. erdélyi káptalan D121

96 2 7 519. 1367.03.17. Bebek István országbíró D241

96 3 1 107. 1297.12.10. III. András D28
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96 3 2 106. 1297.05.28. III. András D29

96 3 2 158. 1317.10.03. I. Károly D29

96 3 2 282. 1338.03.07. somogyi konvent D29

96 3 2 294. 1339.05.18. I. Károly D29

96 3 2 523. 1367.06.01.e. I. Lajos D29

96 5 1 319. 1342.05.30. váradi káptalan D134

96 6 1 279. 1337.11.07. egri káptalan D119

96 7 16 67. 1275.00.00. IV. László D20

96 7 17 287. 1338.08.08. I. Károly D122

96 8 1 559. 1372.05.24. Oppelni László herceg D253

96 8 2 516. 1366.12.14. Vilmos pécsi püspök,
kápolnaispán

D233

96 11 8 367. 1350.04.13. I. Lajos D265

96 11 8 368. 1350.04.25. váci káptalan D265

96 11 8 583. 1379.07.13. váci káptalan D265

96 11 8 591. 1380.09.18. I. Lajos D267

96 12 13 575. 1377.08.06. I. Lajos D262

96 13 2 71. 1277.00.00. IV. László D123

96 13 2 289. 1338.09.29. esztergomi káptalan D123

96 13 2 510. 1366.05.11. Lackfi Dénes erdélyi vajda D230

96 13 3 511. 1366.06.02. I. Lajos D231a

96 13 3 535. 1368.08.02. I. Lajos D247

96 13 6 220. 1327.00.00. budai káptalan D88

96 13 7 253. 1333.11.18. Nagymartoni Pál országbíró D100

96 14 3 506. 1366.02.17. Vilmos pécsi püspök,
kápolnaispán

D227

96 14 4 460. 1359.05.13. Demeter fia András
zempléni főesperes

D215

96 14 5 504. 1365.10.27. Bebek István országbíró D226
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96 14 6 513. 1366.08.08. Bebek István országbíró D235

96 16 1 571. 1375.03.19. Szepesi Jakab országbíró D259

96 16 2 458. 1359.03.30. Csák nb. Ugrin fia Miklós országbíró D214

96 16 4 499. 1364.12.14. Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán D225

96 23 1 269. 1335.07.09. I. Károly D109

96 23 1 365. 1350.03.31. budai káptalan D166

96 23 15 269. 1335.07.09. I. Károly D110

96 24 623. 1386.04.01. Mária királynő D279

96 24 624. 1386.04.08. váci káptalan D279

96 25 11 627. 1386.04.30. Mária királynő D280

96 26 1 332. 1345.05.12. Nagymartoni Pál országbíró D150

96 26 3 333. 1345.05.12. Nagymartoni Pál országbíró D149

96 27 11 366. 1350.04.13. I. Lajos D317

96 28 1 146. 1315.09.14. I. Károly D48

96 28 2 341. 1347.02.05. I. Lajos D155

96 28 2 342. 1347.02.21. egri káptalan D155

96 28 5 359. 1349.09.04. I. Lajos D159

96 28 6 632. 1386.11.12. Zsigmond brandenburgi őrgróf D282

96 29 7 163. 1318.00.00. váradi káptalan D117

96 29 7 274. 1336.03.03. Nagymartoni Pál országbíró D117

96 29 8 560. 1372.06.14. Oppelni László nádor D254

96 30 1 489. 1363.02.15. Petrus de Bellantis lovag D221

96 30 2 348. 1347.04.12. erdélyi káptalan D239

97 3 2 621. 1386.01.24. Erzsébet királyné D277

97 6 8 620. 1386.01.24. II. Károly D278

97 8 2 91. 1289.00.00. egri káptalan D151
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97 8 2 303. 1341.01.27. I. Károly D151

97 8 2 334. 1345.09.26. Nagymartoni Pál országbíró D151

97 8 3 340. 1347.01.08. egri káptalan

97 8 5 347. 1347.03.04. egri káptalan D156a

97 8 8 346. 1347.03.04. egri káptalan D183

97 8 8 410. 1355.06.05. egri káptalan D183

97 8 12 528. 1368.04.29. vasvári káptalan D244

97 8 14 549. 1370.10.13. Oppelni László nádor D250a

97 8 18 371. 1350.10.17. leleszi konvent

97 8 11a 456. 1358.11.11. Kont Miklós nádor

97 8 11a 505. 1365.11.25. Kont Miklós nádor

97 8 14a 545. 1370.05.16. Oppelni László nádor D250

97 10 14 534. 1368.07.24. Vilmos pécsi püspök D242

97 11 1 361. 1349.11.03. I. Lajos D161

97 11 1 363. 1349.12.24. váradi káptalan D161

97 11 1 529. 1368.06.21. titeli káptalan D245

97 11 3 395. 1353.09.09. I. Lajos D175

97 11 3 396. 1353.09.23. egri káptalan D175

97 11 4 500. 1365.01.10. leleszi konvent D224

97 11 5 517. 1367.01.08. leleszi konvent D237

97 11 6 530. 1368.07.12. Oppelni László nádor D246

97 11 7 565. 1372.12.17. Lackfi Imre nádor D256

97 11 7 566. 1372.12.30. leleszi konvent D256

97 11 9 584. 1379.09.10. Szabolcs megye

97 11 9a 598. 1381.09.11. Garai Miklós nádor D270

97 12 1 138. 1313.11.13. Szabolcs megye

97 12 2 408. 1355.05.23. Szabolcs megye
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

97 12 3 149. 1315.00.00. váradelőhegyi konvent

97 12 3 154. 1316.00.00. I. Károly

97 12 3 213. 1326.00.00. I. Károly

97 12 3 219. 1327.00.00. I. Károly

97 12 3 222. 1327.00.00. egri káptalan

97 12 3 310. 1341.06.11.u. Druget Vilmos nádor

97 12 3 311. 1341.06.18.u. Druget Vilmos nádor

97 12 3 312. 1341.06.25.u. Druget Vilmos nádor

97 12 3 320. 1342.06.05. Nagymartoni Pál országbíró

97 12 4 497. 1364.09.14. Kont Miklós nádor

97 12 5 384. 1352.10.14. váradi káptalan

97 12 6 389. 1353.04.20. egri káptalan

97 12 7 154. 1316.00.00. I. Károly D176

97 12 7 213. 1316.00.00. I. Károly D176

97 12 7 387. 1352.11.29. I. Lajos D176

97 12 7 388. 1353.03.25. Zsámboki Miklós nádor D176

97 12 9 403. 1355.01.14. váradi káptalan D181

97 12 10 402. 1354.06.30. I. Lajos

97 12 11 402. 1354.06.30. I. Lajos

97 12 13 552. 1371.09.25. titeli káptalan D251a

97 13 1 350. 1347.06.06. egri káptalan D157

97 13 2 383. 1352.10.10. I. Lajos

97 13 2 385. 1352.10.27. egri káptalan

97 13 4 618. 1385.09.16. Garai Miklós nádor

97 13 6 599. 1381.09.14. Garai Miklós nádor

97 14 1 18. 1251.09.03. IV. Béla

97 14 1 81. 1279.00.00. egri káptalan
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

97 14 1 125. 1307.00.00. egri káptalan

97 14 1 180. 1322.05.28. váradi káptalan

97 14 1 210. 1325.09.01. Csanád egri püspök

97 14 1 216. 1327.04.27. egri káptalan

97 14 1 249. 1333.04.12. egri káptalan

97 14 1 255. 1334.04.01. egri káptalan

97 14 1 264. 1335.04.09. I. Károly

97 14 1 275. 1336.10.31. egri káptalan

97 14 1 587. 1380.05.01.u. Garai Miklós nádor

97 14 1 595. 1381.07.05. Garai Miklós nádor

97 21 12 6. 1212.00.00 II. András D127

97 21 12 291. 1339.04.15. esztergomi káptalan D127

97 21 18 569. 1373.12.11 leleszi konvent D257

97 21 19 528. 1368.04.29. vasvári káptalan D243

97 21 20 538. 1369.09.10. egri káptalan D249

97 22 1 186. 1323.05.22. I. Károly D437

97 22 1 187. 1323.06.18. egri káptalan D437

97 22 1 383. 1352.10.10. I. Lajos D437

97 22 1 386. 1352.10.27. egri káptalan D437

97 22 2 422. 1355.11.11. egri káptalan D187

97 22 3 417. 1355.08.20. Szécsi Miklós országbíró D185

97 22 4 416. 1355.08.20. Zsámboki Miklós nádor D186

97 22 5 467. 1360.01.28. I. Lajos D217

97 22 5 470. 1360.03.14. Szabolcs megye D217

97 27 6 360. 1349.11.03. I. Lajos D160

97 27 6 362. 1349.12.24. váradi konvent D160
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

98 2 6 430. 1357.07.04. I. Lajos D198

98 4 1 115. 1301.09.18. II. Vencel cseh király D31

98 6 15 152. 1316.06.21. Hermán nb. Lampert országbíró D52a

98 6 16 617. 1385.09.09. Losonci István fiai D276

98 7 509. 1366.04.17. Lackfi Dénes erdélyi vajda D229

98 7 1 166. 1319.12.12. István, Dénes fia D61

98 7 1 167. 1319.12.13. Losonci Tamás székelyispán D61

98 7 1 168. 1319.12.14. erdélyi káptalan D61

98 7 2 280. 1337.12.10. Szécsényi Tamás erdélyi vajda D121a

98 7 2 286. 1338.06.27. Szécsényi Tamás erdélyi vajda D121a

98 7 7 426. 1357.05.03. Domonkos erdélyi alvajda D197

98 7 8 471. 1360.03.17. egri káptalan D218

98 7 9 179. 1322.04.08. erdélyi káptalan D228

98 7 9 355. 1348.09.21. erdélyi káptalan D228

98 7 9 453. 1358.06.13. erdélyi káptalan D228

98 7 9 468. 1360.02.02. I. Lajos D228

98 7 9 469. 1360.02.17. kolozsmonostori konvent D228

98 7 9 507. 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda D228

98 7 10 508. 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda D260

98 7 10 574. 1377.05.30. I. Lajos D260

98 7 11 508. 1366.02.21. Lackfi Dénes erdélyi vajda D261

98 7 11 574. 1377.05.30. I. Lajos D261

98 9 11 515. 1366.11.30. váradi káptalan D232

98 12 6 636. 1387.02.11. Zsigmond brandenburgi őrgróf D9504

98 13 1 394. 1353.07.18. egri káptalan D174

98 19 19 633. 1387.01.15. Zsigmond brandenburgi őrgróf D283

98 19 19 635. 1387.02.27. csanádi káptalan D283
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Lad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

98 22 1 554. 1371.12.11. aradi káptalan D9010

98 22 22 531. 1368.07.24. Bebek István országbíró D9005

98 22 23 532. 1368.07.24. Bebek István országbíró D9006

98 22 24 533. 1368.07.24. Bebek István országbíró D9007

98 22 25 616. 1384.12.14. aradi káptalan D9012

98 23 7 527. 1368.01.01. aradi káptalan D9004

98 23 8 527. 1368.01.01. aradi káptalan D9008

98 23 8 540. 1369.10.10. aradi káptalan D9008

98 23 8 547. 1370.06.27. Oppelni László nádor D9008

98 23 16 567. 1373.04.16. Petrus de Bellanto D9011

98 25 9 461. 1359.06.29. aradi káptalan D9002

98 26 7 490. 1363.10.11. I. Lajos D9003

98 26 7 491. 1363.10.24. váradi káptalan D9003

98 27 555. 1372.01.28. Oppelni László nádor D9045

98 27 2 631. 1386.08.22. Zsigmond brandenburgi őrgróf D9013

98 27 7 82. 1280.11.27. IV. László D22

99 5 1 394. 1353.07.18. egri káptalan D173

99 5 2 398. 1354.02.12. Zsámboki Miklós nádor D182

99 5 2 404. 1355.02.05. Zsámboki Miklós nádor D182

99 5 2 405. 1355.03.18. Zsámboki Miklós nádor D182

99 5 3 427. 1357.05.04. szepesi káptalan D196

99 5 4 442. 1357.11.11. Kont Miklós nádor D202

99 5 4 444. 1357.12.08. szepesi káptalan D202

99 5 5 440. 1357.11.02. Kont Miklós nádor D201

99 5 7 440. 1357.11.02. Kont Miklós nádor D207

99 5 7 450. 1358.04.29. szepesi káptalan D207
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ad. Fasc. Num. Regeszta
száma

Dátum Kiadó HHStA-
jelzet

99 5 7 452. 1358.05.06. egri káptalan D208

99 5 8 447. 1358.02.01. Kont Miklós nádor D206

99 7 3 378. 1351.07.19. egri káptalan D171

99 8 1 103. 1297.03.12. Márton alországbíró D24

99 8 5 411. 1355.06.18. váradi káptalan D184

99 12 13 65. 1275.08.01. fehérvári káptalan D273a

99 12 13 66. 1275.09.09.e. váradi káptalan D273a

99 12 13 72. 1278.06.01. váradi káptalan D273a

99 12 13 80. 1279.08.27. IV. László D273a

99 12 13 89. 1287.12.11. Benedek váradi püspök D273a

99 12 13 127. 1309.03.15. váradi káptalan D273a

99 12 13 607. 1383.07.26. Mária királynő D273a

99 12 13 608. 1383.08.19. vasvári káptalan D273a

100 2 2 337. 1346.01.11. I. Lajos D234
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A
A. l. András
Aaz Mihály, Pál fia 226
Aba 320 (Zemplén m.)
–, Aba fia 215
– comes, Aba fia, Csák nb. 68, 208
–, Péter fia 19
–, Aba apja 68
– fia Aba 215
– fia Egyed, kéri 412 
– fia János, Aba-i 320
– fia Péter 142
Abaad l. Abád
Abad l. Abád 
Abád (Abaad, Abad, Obad), ma Abád-

szalók 18, 81, 180, 209–210, 216, 249,
264, 319, 459, 587, 595 (Heves m.)

abádi Szt. István király-egyház 180, 264
Abádszalók l. Abád, Szalók
Abafája (Abafaya), ma Apalina, Ro.

574, F58 (Torda m.)
Abafaya l. Abafája
abasári (Saar, Saarmonostora) Boldogságos

Szűz-monostor F32, F38 (Heves m.)
Abaújkér l. Kér
Abaújvár (Vyuar, Vywar, Wyuar, Wywar)

megye 163, 165, 378
abaújvári (újvári) comes l. Bánk, Fülöp
Abayanthowa, tó 69
Ábrahám, Dénes fia, Antal apja, Csolt

nb., Gerla-i 273, 297 
–, Miklós fia F4
–, Tamás fia, Csolt nb., Gerla-i 273
– (Abram) fia Péter, rozvágyi 615
– fiai: Márton, Tamás és Dénes, Csolt

nb., Gerla-i 273
Abram l. Ábrahám

Abrum 279 (Heves m.)
Abych, Tamás fia, Csolt nb., Gerla-i 273
Ach 239 (Veszprém m.)
Acha comes 36
Achad l. Acsád
Achk comes, Endey és Klára apja 475
Achylles, fehérvári prépost F6
Acsád (Achad), ma Nagyacsád 239

(Veszprém m.)
Acus l. Ákos
Adam 432, 455 (Bihar m.)
Ádám comes, Derzs fia 87
– fia Pál, Csák nb. 69, 238
Aderianuagasa l. Adorjánvágása
adó (census, collecta, debitum, exactio) 30, 40,

261, 501, 537, 567, 620–621; l. még
descensus, földbér, hétdénáros, királyi
nyolcadrész, marturina, ötvened,
pondus

adómentesség 430, 501, 537, 541
Adoni l. Adony
Adony (Odon), ma Éradony (Adoni,

Ro.) 317, 449 (Bihar m.)
– (Hodon, Odon, Odun, Odwn) comes,

Ivánka apja, Gutkeled nb., ivánkafalvi,
negyvenszili 65–66, 72, 77, 80, 89, 101,
104, 110, 121, 123, 127–129, 131–132,
134, 137, 144–145, 148, 151, 155, 161,
169, 173–176, 183–184, 190–191,
195–197, 205–207, 225, 235, 244,
247–248, 251–252, 254, 256–258, 260,
276, 308, 314, 317, 321, 323, 352 

Adorján (Adrian, Adryan) 128, 143,
176 (Bihar m.)

–, F3
–, bácsi őrkanonok 9
–, famulus 279
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–, kézdi főesperes 284
–, Gyuge fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Adorjánvágása (Aderianuagasa, Ad -

rean uagasa, Adrianuagasa, Ad rian -
vagasa, Adrianwagasa, Adryan -
uagas, Adryanuagasa, Adryan -
vagasa, Adryanwagasa) 405, 427,
440, 447, 452 (Sáros m.)

adósság (tartozás) 94, 214, 335, 356
adószedő 25
Adreanuagasa l. Adorjánvágása
Adrian l. Adorján
Adrianuagasa l. Adorjánvágása
Adrianvagasa l. Adorjánvágása
Adrianwagasa l. Adorjánvágása
Adryan l. Adorján
Adryanuagas l. Adorjánvágása
Adryanuagasa l. Adorjánvágása
Adryanvagasa l. Adorjánvágása
Adryanwagasa l. Adorjánvágása
Agaaz 152 
Agar 48 (Esztergom m.)
Agg (Ogh), Agg Miklós apja 314
– (Og dict.) István, szerviens 266
– (Ogh dict.) Miklós, Agg fia 248, 314
Aghka 21
Agmánd (Ogmand) fiai: Irnusd és János,

varsányi 401, 487
Ágoston fia András 616
ágostonos rend l. pálos
Agria l. Eger
Agrişu Mare l. Egregy
Ajak (Ayka) 142 (Szabolcs m.)
ajándék 97, 449, 501, 537
ajtó 119–120, 266
ajtónállómester l. királyi
Ajtonymonostora (Ohthun monos to -

ra) 152 (Csanád m.)
akasztófa (akasztás) 12, 489, 541
akó 6
Ákos (Acus), fehérvári őrkanonok F6
–, István fia 398, 404–405, 440, 452

– mester, Mikcs bán fia, Miklós és Mihály
apja 398, 404–405, 440, 452

Aladár, Pósa fia, körösi szolgabíró 503
– fiai: László és Pelbárt, Gutkeled nb.

102–103, 105
Alba l. Fehérvár
– Gyule l. Gyulafehérvár
– Iulia l. Gyulafehérvár
– Jule l. Gyulafehérvár 
– Nandur l. Nándorfehérvár
al-bán l. szlavón
Alberhth l. Albert
Albert l. Meysner Albert
– 112
– mester, budai olvasókanonok 524
–, II., osztrák herceg 296
–, Albert fia 81
–, Gireeg fia, hadakozó jobbágyfiú 59
– mester, István fia, losonci 587, 591, 617
– fia János 122
– fia Lukács 547
– (Alberhth, Albreth) fiai: István, Albert

és Márton 81
– fiai: Mihály és Miklós, mindszenti 317,

432–433
Albreth l. Albert
Albus l. Fehér
aléneklőkanonok l. aradi
alesperes l. borsovai
alkancellár l. királyi, ifjabb királyi
állat l. disznó, juh, kakas, ló, méh, ökör,

róka, tyúk, vadászölyv
Almas l. Almás
Almás (Almas) 152 (Arad m.)
– (Almas, Kysalmas, Nogalmas) 220,

253 (Nógrád m.)
– (Almas) 552 (Szabolcs m.)
Almásegres l. Egregy
Álmosd (Almus) 623–624 (Bihar m.)
Almus l. Álmosd
alnádor 541; l. még Dezső, Miklós
alországbíró 541; l. még Márton
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alőrkanonok l. zágrábi
Alparét (Olpreth), ma Bobâlna, Ro.

F46–F47 (Belső-Szolnok m.)
alpes 394
Alsóbodok l. Bodok
Alsógerzence (Olguersenicha), ma

Gračenica, Ho. 31 (Körös m.)
Alsóidecs (Olidech, Olydeech), ma

Ideciu de Jos, Ro. 168, 329 (Torda m.)
Alsókörtvélyes l. Körtvélyes
Alsólendva l. Lendva
Alsolyndva l. Lendva
Alsóság l. Ság
Alsószemeréd l. Szemeréd 
Alsótold l. Told
Altalfeuld 614 (Vas m.)
Altum Castrum l. Visegrád
Aluniş l. Monyoró
alvárnagy 410, 454; l. még hricsói, soly-

mosi
Amadé (Omode), nádor, kunok bírája

[Aba nb.] 98
Ambrus fia Tamás F40
Ampud, nádor 2
Anarch l. Anarcs 
Anarcs (Anarch, Ouorz) 6, 383 (Sza-

bolcs m.)
Anda fia János 325
András l. Vörös András
– 506
–, bácsi főesperes 9
–, bodföldei 320
–, bokori 332
– mester, csázmai kanonok 353, 462
– (A.), egri püspök 67, 71, 98, 125
–, erdélyi püspök [Szécsi] 193–194, 494
–, győri püspök 98
–, irinyi 124
–, karácsondi 571
–, kércsi 493
–, litteratus 568
–, I., magyar király 5

–, II., magyar király 4–7, 11, 13, 71, 291,
294, F1–F2, F48

–, III., magyar király 93, 98–99, 106–107,
115, 158, F24–F26

–, pankotai főesperes 373
– (Endre) mester, pécsi olvasókanonok,

királyi alkancellár 193–194
– mester, szenternyei kanonok 553
–, szentkereszti 332
–, szerdahelyi falunagy F53
–, váci őrkanonok 626
–, váradi püspök [Bátori] 317
– mester, vasvári prépost 351
–, vasvári vicecomes 233
– comes, zágrábi püspöki udvarbíró 95–

96 
–, Ágoston fia, László apja 616
–, András fia, András és Miklós apja,

bacskai 320
–, András fia, Morzol-i 61
– mester, Beke fia, litteratus, gecsei 346–

347, 479–165
–, Benedek fia, Ludány nb., harabori 94
–, Benke fia 124
–, Demeter fia, zempléni főesperes,

doctor decretorum, egri püspöki viká-
rius 410, 460

–, Domonkos fia 479–481
– mester, Domonkos fia, köcski 544, 614
–, Edew fia, Tengurhaza-i 332
– comes, Flórián fia 95–96 
–, Gyuge fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Henrik fia, Pál és Miklós apja, sági

hospes 351
– mester, István fia, Doboua-i 326, 338,

349
– mester, Iván fia, kállói 384, 387–389,

402 
–, Jakab fia 283
–, János fia 102–103, 105
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–, János fia 529
–, János fia, tarkői 394
–, Kis Jakab fia, visegrádi 466
– mester, Lack fia, erdélyi vajda, szolnoki

comes 359, 430
–, László fia, vékei 394
– mester, Lőrinc fia, pankotai 573
–, Mertlin fia, budai polgár 326
–, Miklós fia, negyvenszili 339, 352, 464
–, Miklós fia, Zuud-i F6
–, Panyit fia 367
–, Péter fia 10 
–, Péter fia 57
–, Pető fia, karasztosi 577–578
–, Renold fia, nardai 577
–, Roland fia, hevesi szolgabíró, szalóki

341–343, 459, 519
–, Simon fia 504
–, Szoboszló fia, dovorányi 214
–, Tor Pál fia, Szamary-i 603
–, Trisztán fia, szecsődi 259a, 596
–, Wlthyhna fia, jasztrebarszkai 299
–, Kenéz és Miklós apja, monoszlói 27,

35, 42, 49–50, 53–54
– fia Csépán, hadakozó jobbágyfiú 59
– fia Dénes, udvari ifjú, egregyi 633, 635 
– fia György, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522 
– fia Jakab 320
– fia Péter, patai 327
– fia Simon 274, 303, 334
– fia Tamás, szántói 332
– fiai: László és Dénes, csékei, imregi

334, 344 
– fiai: Arnold, Renold és András,

Morzol-i 61
Andreasouch (Andreasowch) 477

(Zágráb m.)
Andreasowch l. Andreasouch
Andronicus (Andrunucus), veszprémi

prépost 90

Andrunucus l. Andronicus
Aniac 9 (Bács m.)
Anich, libercsei Tompus Tamás leánya

571
– (Bichow), Péter leánya 210
Anna, ásgúti Jakab leánya 392
–, ásgúti Jakab özvegye 392
–, kazai Kakas János leánya 439, 446
–, komlósi Jakab leánya 378
–, losonci Dénes felesége 572
–, szikszói Péter leánya 460
Antal, famulus 284
–, leleszi konvent papja 500, 505, 569
–, Szt. Kereszt-oltár mestere, pap 574
–, vajdai pap 147, 156
– mester, veszprémi vicecomes 336
–, zágrábi püspök 95–96
–, Ábrahám fia, Csolt nb. 297
–, László fia, Walkya-i 479–481
Anthaleus (Anthalius), Beke és Péter

apja, szuhai 334, 344, 424
Anthalius l. Anthaleus
antiqua Golgowch l. Galgóc
Ányos, Pescey-i 114
– fia Ernye, ramocsaházi 320
apácák l. váradi, vásárhelyi
Apacha hegye l. Somló
Apacha l. Vásárhely
– SomlyoHegy l. Somló
Apachasomla l. Vásárhely
Apachasomlyo l. Somló
Apacza l. Vásárhely
ApaczaSomlyo l. Somló
Apad l. Apagy
Apagh l. Apagy
Apagy (Apad, Apagh) 320, 416–417,

422, 505, 568 (Szabolcs m.)
Apaj (Opay, Opoy) fia István 145, 147–

148
Apalina l. Abafája
apát l. béli, csatári, egyedi, jásdi, kompolti,

körüi, pannonhalmi, pásztói, Szt. Ger-
gely-monostor, tihanyi, zobori
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Apatelek (Macra), ma Mocrea, Ro. 3
(Zaránd m.)

Apathy l. Apáti
Apati l. Apáti
Apáti (Apaty) 53 (Bács m.)
– (Apati, Apaty) 154, 213, 389, 408,

467, 470 (Szabolcs m.)
– (Apati, Apaty, Apathy), ma Aranyos -

apáti 186–187, 320, 385, 386, 615 (Sza-
bolcs m.)

– (Apaty, Apathy) 590, 594 (Somogy m.)
– (Apaty) 199 (Zala m.)
– (Apaty), ma Nemesapáti 486 (Zala m.)
Apatithaua l. Apáttava
Apáttava (Apatithaua, Apatthaua),

halászóhely 389 (Szabolcs m.)
Apatthaua l. Apáttava
Apátút (Appadvt, Appatwta), út 239
Apaty l. Apáti
Apc (Opuz) 332 (Heves m.)
Apor (Opour) mester, országbíró [Péc

nb.] 98
apotekarius 479–481
Appadvt l. Apátút
Appatwta l. Apátút
Aprod l. Apród
Apród (Aprod) ..... fiai: István, László és

János, taródfalvi F37
apród l. királyi
Apsa fia Mihály, hadakozó jobbágyfiú 59
Arad (Orod), Ro. 543 (Arad m.)
aradi aléneklőkanonok 554
– dékán l. Péter
– főesperes l. Bertrand
– káptalan 273, 297, 307, 309, 321, 461,

527, 532, 540, 547, 551, 554–555, 616
(Arad m.)

– prépost l. Benedek, Guthfrid
arany l. bánya, forint
Aranyas l. Aranyos
aranyműves 466

Aranyos (Aranyas), folyó 164 
Aranyosapáti l. Apáti
aratás 501
Archa 590 
archipostulatus l. kalocsai érsek
Árdánfalva l. Járdán
Ardanovce l. Járdán
Árki (Arky) 152 (Arad m.)
Arky l. Árki
Arland fia Miklós 477
Arnold 69
–, András fia, Morzol-i 61
–, Arod fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Lőrinc fia, jánosfalvi 427, 442
Arod fiai: Ebed és Arnold, hadakozó

jobbágyfiúk 59
Ároktő (Aruktu), hn. 19 (Zala m.)
árpa 390, 520
Artolph, szentmártoni 6 
Aruktu l. Ároktő
Arunt, falu 4
Ásgút (Hasguth), ma Podhorany, Sz.

392 (Sáros m.)
asztalnokmester l. királyi
Aszúpatak (Azyupatak), ma Szúpatak

332 (Nógrád m.)
Athyuz l. Atyusz
Atri 567 
Atyusz (Ochuh, Ochuz), bán, soproni

comes 6–7
– (Athyuz) fia János 337
– (Ochuz) fia Lőrinc, kevei comes 7 
Auasalyaperbese l. Avasalja
Auinion l. Avignon
aula l. királyi, királynéi, királynői, Zsig-

mond
Avasalja (Auasalyaperbese), ma Vas -

alja F37 (Vas m.)
Avignon (Auinion), Fro. 292–293, 295
Ayka l. Ajak
Azyupatak l. Aszúpatak
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B
B. l. Benedek
Baach l. Bács
Babaneg l. Babonics
Babanuk l. Babonics
Babanyk l. Babonics
Babich (Babych), folyó 29, 46
Babindal (Babyndal, Felseu babyn -

dal), ma Babindol, Sz. 473 (Nyitra m.)
Babindol l. Babindal
Babonics (Babaneg, Babanuk, Babanyk)

comes, János bán és István apja 160,
177, 193

Babót, vár 22 (Sopron m.)
Babych l. Babich
Babyndal l. Babindal
Bač l. bácsi 
Baca l. Báka
Bach l. Bács
Bachka l. Bacska
Bachwta l. Bácsútja
Bačka l. Bacska
Bács (Baach, Bach) 186–187, 350,

385–386, 416–417, 422 (Szabolcs m.)
Bács megye 9
bácsi (ma Bač, Sze.) káptalan 9 (Bács m.)
– comes l. Csépán, Demeter, Mog, Péter
– dékán l. János
– főesperes l. András
– olvasókanonok l. Zuer
– őrkanonok l. Adorján
– prépost l. István, Péter
Bacska (Bachka), ma Bačka, Sz. 274,

320 (Zemplén m.)
Bácsútja (Bachwta), út 6
Bagath l. Bogát
Bagathtu l. Bogát
Bagathu l. Bogát
Bahnea l. Bonyha
Băiţa l. Kérő
Baka l. Báka
Bajon (Bayon), ma Biharnagybajom

176 (Bihar m.) 

Báka (Baca, Baka), ma Szabolcsbáka 6,
320, 383, 600 (Szabolcs m.)

Bakó (Bako, Bakow) mester, nádori
prothonotarius 604, 613

– (Bakou), Chamay-i 491
Bakonybél l. Bél
Bakonyság l. Ság
Bakonyszentiván l. Szentiván
Bakonytamási l. Tamási
Bakou l. Bakó
Bakow l. Bakó
Baksa (Boxa) 19
– (Baxa) fia Miklós, gyürei 350
Bala 81 (Heves m.) 
Balase (Balasey), királyi tárnok 109–110
Balasey l. Balase
Balassagyarmat l. Gyarmat
Balaton, tó F10
Balázs l. Vagath Balázs
– 20
– 316
– mester, fonyi 274
–, győri káptalan klerikusa F53
–, kamarcai főesperes, zágrábi kanonok

589
–, királyi lovászmester 193–194
–, knini püspök 430
– mester, mentői várnagy, telegdi

officialis, albíró 167–168
–, nyeregkészítő 440
–, Benke fia 150
–, Chele fia, ugrai F38
–, Demeter fia 74
–, Furd fia, királyi tárnok F24–F25
–, Illés fia, körösi szolgabíró 503
–, István fia, újkörösi polgár 354
–, Lőrinc fia, ricsei 360–361, 47
–, Partas fia, János apja 279
–, Péter fia 440
– mester, Tyuan fia 179 
– mester fia János, szentmihálytelki 468,

507
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– fia Lukács, szentkirályi 531–532
– fiai: Sebestyén, István és Benedek,

gacsalkéri 616
Balduyn, vasvári comes 24
Bálint, esztergomi olvasókanonok, királyi

alkancellár 568
–, makarskai püspök 476, 523
–, sajói plébános, káplán 637
– mester, várjobbágy 73 
–, Mihály fia, bákai 600
– fia János, kereki 547
– fia László, némai F53
– fia Pál, gyapoli 324
Balog (Balug) nemzetség 125
– (Claudus) Fülöp 143
– (Bolug) fia Gál 109
Balsan fia Iván, újkörösi polgár 354
Balug l. Balog
Bán (Band), ma Bănişor, Ro. 243

(Kraszna m.)
– (Banus) fia István, versegi 332
– (Banus) János fia Mihály 573
bán l. Atyusz, boszniai, dalmát-horvát,

Demeter, dénár, Dénes, Ernye, Ger-
gely, horvát, István; István, Babonics
fia; Jaxa, János, macsói, Makariás, Mer-
curius, Mikcs, Miklós, Nagy Henrik,
Örkény, Radoszló, Rafain, Sándor,
szlavón, szlavón-horvát, szörényi,
Tamás

Bana l. Bánya
banatus regnorum Dalmacie et Croacie l. Dalmát-
Horvát Bánság
Banc l. Bánk
Banch l. Bánk
Band l. Bán
Banhalma l. Bánhalma
Bánhalma (Banholma) 279 (Heves m.)
Bania l. Bánya
Bănişor l. Bán
Bank l. Bánk
Bánk (Bank) 505 (Szabolcs m.) 

– (Banc, Banch, Bank), királynéi udvarbíró,
bihari, fejéri és újvári comes 4, 6–7

Banka l. Bánya
Bánkaraszna l. Kraszna
Banus l. Bán
Banya l. Bánya
Bánya (Bania, Banya), folyó 239
bánya (arany-, ezüst-) 67, 269, 287
– bérlete 67
– engedélye 287
Bánya (Bana), vár, ma Banka, Sz. F8

(Nyitra m.)
bányai comes l. László, Ugrin
Barana l. Baranya
Baranya (Barana) megye 9 
baranyai comes l. Lőrinc
Barbatus l. Szakállas
Bărboşi l. Szakál
Barc (Borz) fia Miklós, nádor, soproni

comes 7
Barizlaus l. Beriszló
Barla 309 (Zaránd m.)
Barnabás, Farkas fia, királyi tárnok F24–

F25
– fia László, szentpáli 574
– fia Pál, kolontári 336
– fia Tamás 119–120
Barnóc (Barnoch), ma Brunóc

(Brunovce, Sz.) 185, 188 (Nyitra m.)
Barnoch l. Barnóc
báró (baro, magnificus) 64, 71, 98, 220, 251,

380, 430, 434, 476, 494, 523, 528, 536,
541, 609, 617, 630–632, 635, 420, 440,
574, 634, 636, F18, F27, F44–F45

bárói hadsereg 12
báróság (baronia) 489
barsi comes l. Kont Miklós
Bartak, Beriszló fia 46
Bartal, szőlősi falunagy 332
Barthaleus fia Máté 537
Basna comes, István fia, Ludány nb. 88,

94
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Bathor l. Bátor
Bathou, Lőrinc fia 458
Batis l. Batiz
Batiz (Batis), mosoni comes 7
Bátor (Bathor, Batur), ma Nyírbátor

161, 340 (Szabolcs m.)
– (Batur) 6 
– (Batur), Benete fia, hadakozó jobbágy-

fiú 59
Bátorkő (Baturkw), vár 441 (Veszprém m.)
Bátos (Batus), ma Batoş, Ro. 168 (Ko-

lozs m.)
Batoş l. Bátos
Batur l. Bátor
Baturkw l. Bátorkő
Batus l. Bátos
Baudonus Cornuti, johannita perjel,

dubicai örökös comes 390–391
Baxa l. Baksa
Bayon l. Bajon
Bazin (Bozyn), ma Pezinok, Sz. (Po-

zsony m.) F48
Bebek (Bubek) Domonkos, Bebek

György és Bebek István apja 411
– (Bubeek, Bubek) György mester,

Bebek Domonkos fia, királynéi tár-
nokmester 411, 511, 568

– (Bubeek, Bubek) István comes, Bebek
Domonkos fia, országbíró 411, 473,
476, 493, 500, 504–505, 513, 518, 519,
523, 531, 532–534, 541, 545, 548

Bec, szolga 9
Beche l. Becse
Becheteleke l. Becsetelke
Bécs, ma Wien, Au. l. dénár
Becse (Beche), vár 632 (Torontál m.)
– (Beche) fiai: Lukács és János 3
Becsetelke (Becheteleke) 590 (So-

mogy m.)
Bede comes 298
Bedech fia János, aszúpataki 332
Beel l. Bél

Beezdid l. Bezdéd
bekcsényi (Bexin, Bexyn) főesperes l. Imre, Pál
Beke, királyi tárnok 232, 242
–, Anthaleus fia 424
–, László fia, pénteki 284
–, Mátyás fia 458
–, Mihály fia, Lyphina-i 525
–, Péter fia, kolontári 336
– mester, Tamás fia, bihari comes [Borsa

nb.] 117, 128, 138, 149, 222, 320
–, Ravasz István apja 495
– fia András, litteratus, gecsei 346–347
– fia István 599
– fia Mihály, kereki 547
– fia Mihály, nagydémi 239
békebírság 250, 257, 272, 372, 393, 405,

502
Beken mester 139, 276
Bekes l. Békés
Békés (Bekes) megye 143, 547
– megye hatósága 547 
békési comes l. Tamás
– főesperes l. Jakab
Bél (Beel), ma Bakonybél 592, 280,

609–611 (Veszprém m.); l. még béli
Bela l. Béla
Béla (Bela), ma Bela, Ho. 97 (Varasd m.)
–, IV., magyar király, V. István apja 10–

14, 17–18, 22, 24–30, 38–39, 43–45,
48–52, 55–57, 60, 62–63, 67, 95–96,
223–224, 299, 374, 379, 437, 494, 536,
576, 597, F4–F5, F7–F11, F13, F15,
F17, F57

bélai johannita preceptor l. Vilmos
Beled (Belyd), ma Bildein, Au. 541 (Vas m.)
Belegrin l. Peregrin
Belend fia Márton 279
Beles l. Belesz
Belesz (Beles), ma Blesovce, Sz. 14

(Nyitra m.)
béli apát l. Pál, Péter
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Bellanto l. Petrus de Bellantis
Belpach fia Egyed 259a
Belső-Szolnok (Zonuk Interior, Zolnuk) megye

209, 283, 269, 365
Belsund l. Szond
Belus fia Pál 226
Belz, vár, Ukr. 575
Belyd l. Beled
bencés rend 292–293, 295
Benedek 21
– 479–481
–, aradi káptalan karpapja 309
–, budai kanonok 524
– mester, budai olvasókanonok 326 
–, csanádi püspök 193–194
–, egri káptalan karpapja 320
–, erdélyi vajda 4
– mester, erdélyi vajdai prothonotarius

509, 512 
– (B.) mester, esztergomi érsek (electus)

és comes, királyi alkancellár, budai és
aradi prépost 55–56, 59–62, 64, 67–68 

–, kolozsmonostori konvent tagja F47
–, pankotai főesperes 410
–, pap 20
–, XII., pápa 292–293, 295, 488
– mester, pécsi ..... 28–29
–, szepesi prépost 568
–, urai 124
– mester, váradi olvasókanonok és püs-

pöki vikárius 393 
– (B.), váradi püspök, bihari comes 89,

93, 98, 127 
–, veszprémi püspök [Rád nb.] 90, 98
–, Balázs fia, gacsalkéri 616
–, Bogdan fia, pap 74
–, Egyed fia 461
–, István fia, litteratus 547, 551
–, Károly fia 186–187
–, Lőrinc fia, kanizsai 543
– comes, Márton fia 73–74

–, Pál fia, gyapoli 324
–, Pál fia, somlói várnagy 401
–, Prior fia 38
– fia András, Ludány nb., harabori 94
– fia Károly, sejteri 401
– fia Lukács, tuzséri 350, 388, 507
– fiai: László és Miklós, szécsi 124
Benete fiai: Marcell, Köcsk és Bátor, ha-

dakozó jobbágyfiúk 59
Beng F58 (Torda m.)
Benk 385 (Szabolcs m.)
– 306 (Torda m.)
Benke, János, Balázs és András apja 124,

150
Beograd l. Nándorfehérvár
Bercel (Berzel) 460 (Nógrád m.)
Bereck, bákai 383
–, csanádi püspök 59–62, 64
– comes, János apja, bátori 161, 176, 340
Bereg, ma Nagybereg (Berehi, Ukr.) 115

(Bereg m.)
– (Beregh) megye 104, 165, 310, 388, 497,

505, 545, 548, 598, 599, 618
– megye hatósága 254, 310
beregi comes l. Túz Pető
Beregh l. Bereg
Berehi l. Bereg
Berekyo l. Berettyó
Berekyou l. Berettyó
Berekyow l. Berettyó
Berench l. Berencs
Berencs (Berench), ma Rétközberencs

340 (Szabolcs m.)
Berend 591 
Berente (Berenthe) 91 (Borsod m.)
Berenthe l. Berente
Beresztelke (Berycteluke), ma Breaza,

Ro. 168 (Torda m.)
Berettyó (Berekyo, Berekyou, Berek -

yow, Berukyo, Betlyov), folyó 72,
252, 304, 317, 335, 411, 435–436, 439,
446, 521, F24
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Beriszló (Barizlaus, Berizlaus), Wlkoy és
Márton apja 28–29, 46

– (Berizlaus,) Márton, Bartak, Iván és
Domonkos apja 28–29, 46

Beriuoy l. Beryuoy
Berizlaus l. Beriszló
Berizwal l. Beriszló
Bernald, pannonhalmi konvent tagja F28
Bersen l. Berzseny
Berstyanóc (Borsonouch, Borscha -

nuch), vár, Ho. 160, 193 (Körös m.)
Bertalan comes 19
– mester, kemléki főesperes 95–96 
–, pécsi püspök 7
–, traui püspök 476
–, váradi káptalan klerikusa 369–370
– mester, váradi püspök, királyi alkancel-

lár 82, 86
– mester, vasvári dékán, kanonok 401,

578
–, veszprémi püspök F2
–, Chempez fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Garmanus fia F19
– mester, Kont Miklós nádor fia F39,

F53, F57
–, Máté fia, garicsi 437
–, Pál fia 353
–, Tamás fia F4
–, Tamás fia, csázmai őrkanonok, aradi

514, 525, 543
– (Byrtolom) fia Jakab, kidei 124
– fia Péter 547
– fiai, szolgák 53
Bertold, kalocsai érsek (electus), szlavón

bán 6
– (Perbold, Perchtold, Pertold),

Elderbach fia, Elderbach-i 541, 629,
634

Bertrand, aradi főesperes, csanádi kano-
nok 635

–, váradi prépost, kardinális 304

Berukyo l. Berettyó
Berycteluke l. Beresztelke
Beryuoy (Beriuoy), György, Iván, Tamás

és Márton apja 29, 46, 153
– fiai: Voysa és Marislou, predialis-ok 58
Beryzwal l. Beriszló
Berzel l. Bercel
Berzence (Berzenche) 588 (Somogy m.)
Berzenche l. Berzence
Berzseny (Bersen), ma Kisberzseny

441 (Veszprém m.)
Besdeed l. Bezdéd
Beszterce (Biztricia Transilvana), ma

Bistriţa, Ro. 511 (Szászföld)
– (Bistricia, Biztricia), vár, Sz. 620–621

(Trencsén m.)
besztercei várnagy l. László, István fia
Beszterec (Beztrech) 320 (Szabolcs m.)
betegség 185, 229, 320, 462
Bethe 581 (Zala m.)
Bethlen l. Betlen
Betlen (Bethlen) fia Póka 74, 79
– fia Póka 597
Betlyov l. Berettyó
Beudiu l. Bőd
Bevld l. Bőd
Bexe fia Egyed, körösi szolgabíró 502–

503
Bexin l. bekcsényi 
Bexyn l. bekcsényi
Bezcola, mocsár 36
Bezded l. Bezdéd
Bezdéd (Besdeed, Bezdeed, Bezded,

Bezdegh, Bezden, Bezder, Beez -
did, Bezdid, Bezdir, Buzded), ma
Tiszabezdéd 6, 360–363, 395–396,
403, 500, 505, 517, 528–530, 538, 545,
548, 552, 565–566, 568–569, 584, 598
(Szabolcs m.)

Bezdeed l. Bezdéd
Bezdegh l. Bezdéd
Bezden l. Bezdéd
Bezder l. Bezdéd
Bezdid l. Bezdéd
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Bezdir l. Bezdéd
Bezerche l. Szentiván
Bezthow 477 (Zágráb m.)
Beztrech l. Beszterec
Bichow l. Anich
Bihar (Bihor, Byhor), ma Biharia, Ro.

272, 317 (Bihar m.)
– (Bichor, Byhar, Bihor, Byhor) megye 104,

112, 143, 157, 195–196, 212, 225, 251,
265, 272, 304, 312, 317, 322–325, 358,
419, 433, 435–436, 439, 446, 464, 472,
506, 600, 613, 615, F24

– megye hatósága 117, 173–174, 211–212,
237, 262, 266, 268, 281, 312, 314, 323,
399, 420–421, 428, 431–432, 445, 449,
451, 472, 495, 520–521

bihari comes l. Bánk, Beke, Benedek,
Dénes, Dózsa, Gyrco, Mika, Miklós,
Tamás

– vicecomes (curialis comes) l. Egyed, Fülöp,
György, Jakab, János; János, László fia;
Miklós, Péter, Ravasz István

Biharfélegyháza l. Félegyház
Biharia l. Bihar
Biharnagybajom l. Bajon
Bihor l. Bihar
Bildein l. Beled
Bilhozth 603 (Nyitra m.)
Billa 9 (Bács m.)
bíró 317, 424, 541, 591; l. még budai, kör-

mendi, pozsonyi, visegrádi, zsolnai
–, elfogult 327, 420
– engedélye 69, 102, 117, 152, 190–191,

345, 372, 432, 440, 502, 530, 571 
– választása 12
– 10. és 9. része 458, 571
bírság (birsagium) 15, 25, 94, 114, 138, 148,

151, 162, 205, 225, 244, 250, 259–260,
263, 281, 313–314, 320, 324, 327, 332,
370, 372, 387–388, 390–391, 403, 405,
407, 411, 419, 431, 456, 459, 474, 486,
489, 500, 502, 505, 512, 525, 528, 534,

545, 548–549, 551, 567–568, 591, F40;
l. még békebírság, királyi bírság

bírságlevél 148, 317, 320, 405, 474, 505,
545, 548, 568 

bírságszedő 272, 519
birtok adásvétele 16, 31, 35, 40, 46–47, 53,

57–58, 60, 63, 74, 79, 81, 87–88, 90,
92, 95–96, 149, 204, 222, 238, 243,
277, 304, 317–318, 320, 326, 346–347,
382, 416–417, 422, 457, 475, 539, 543,
577, 597, 612, F6, F24, F35

– adománya 4, 6–7, 10–11, 13–14, 17, 24,
31, 38, 44, 46, 48, 60–64, 68, 71, 91,
98–99, 103, 107–108, 115, 122, 146,
153–154, 159–160, 163, 171–172, 177,
179, 193–194, 213, 219, 232, 236, 238,
240, 242, 259, 310–312, 359, 366–367,
375, 378, 390–392, 405, 462, 468, 471,
475, 507, 524–525, 541–542, 544, 565,
570, 603, 612, 623, 624, 634, F1, F4–
F5, F7, F9, F14, F16–F19, F33, F35,
F41; l. még királyi, királynéi és király-
női új adomány

– átadása (átengedése, visszaadása) 23, 39, 42,
49, 61, 67, 69, 71, 80, 85, 94–96, 107–
108, 123, 125, 161, 185, 188, 203, 214,
218, 225, 243, 259a, 280, 297, 303,
334, 337, 349–350, 380, 397–398, 405,
440, 442, 447, 461, 539, 568, 597–598,
F18, F27

– becsértékében elmarasztalás 332–333
– becslése 95–96, 203, 319–320, 332, 369–

370, 394, 403, 590, 592, 596
– bejárása (elkülönítése, határjelei emelése) 6–

8, 11, 14–17, 19–20, 24, 28–34, 36, 38,
40–41, 44, 47, 58, 62, 69, 74, 79, 96–
96, 142, 151, 153, 187, 199, 232, 236,
239, 242, 245, 250, 253, 259a, 274,
284, 288, 298, 307, 309, 319, 332, 350,
368–370, 379, 385–386, 389, 394, 401,
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403, 405–406, 411, 427, 438, 440, 444,
447, 455, 477, 502, 526, 574, 579, 589–
590, 592, 596, 599, 609–610, 618, F4–
F5, F12

– bérbeadása 292, 638
– bírói kézre kerülése 280
– cseréje 7, 92, 104, 288, 298, 302, 326,

338, 365, 403, 528, 530, 617, F10–F11,
F36

– elcsatolása (kihasítása, leválasztása) 11, 98,
366–367, 575, 620–621, 623

– elfoglalása 28, 32–34, 49, 95–96, 103,
118, 132, 143, 161, 217, 219, 274, 280,
290, 319–320, 323, 329, 334, 350, 359,
371, 388, 403, 441, 510, 575, 581–582,
600, F27–F30, F43, F58

– elvesztése 83, 129
– elvétele 61, 67, 71, 146, 152, 154, 159–

160, 238, F18, F32
– iktatása 4, 7–8, 11, 14–15, 19–20, 32–

35, 44, 61–62, 99, 153, 187, 214, 232,
236, 238–239, 242, 259a, 273–274,
279, 288, 302, 309, 320, 332, 349, 368,
376–377, 385–386, 389, 401, 405, 427,
438, 440, 442, 444, 447, 455, 469, 507–
508, 514, 530, 554–555, 569, 574, 578,
590, 596, 610, 613, 624, 626, F5, F12,
F14, F16, F33, F41

– jogtalan használata 322–323, 332, 408,
371, 441, 464, 510, 584, F46–F47, F58

– királyi kézre háramlása 11, 71, 103, 160,
177, 242, 366, 367, 507

– követelése 332–333, 360–361, 388, 395–
396, 525

–, lakatlan 24, 104, 239
– lerombolása (pusztítása, felégetése) 83, 106,

217, 258, 270–271, 288, 290, 308
– megszerzése 102, 152, 220, 229, 334, 569
– osztálya 9, 15, 20, 49, 53–54, 166, 168,

176, 179, 206, 209, 215, 220, 226, 251,

252–253, 255, 269, 303, 317, 329, 334,
336, 355, 397, 406–407, 409, 413–414,
456, 477, 497, 505, 507–509, 512–513,
515, 518, 529–530, 534, 538, 545, 548,
568, 574, 587, F36

–, osztatlan 180, 225, 277
– szokása 365
– visszaszerzése (-vétele) 175, 215, 259, 279,

317, 332–333, 438, 455, 553, 613, F52
– zálogosítása (kiváltása) 85, 94, 133, 138,

153, 227, 306, 315, 317, 334, 337, 340,
344, 371, 402, 435–436, 439, 446, 472,
474, 516, 527, 554–555, 580

birtokba bevezetés 15 napra 440, 545, 548
birtokból kizárás (elűzés) 220
birtokvesztési ítélet 280
Bistricia l. Beszterce
Bistriţa l. Beszterce
Biziasfuka, hn. 4 (Bács m.)
Biztricia l. Beszterce
– Transilvana l. Beszterce
Blesovce l. Belesz
Blina l. Blinja
Blinja (Blina, Blyna), Ho. 95–96 (Zág-

ráb m.)
Blundellus, pásztói apát 332
Bluotichi l. Bluotycha
Bluotycha (Bluotichi), folyó 95–96
Blyna l. Blinja
Bobâlna l. Alparét
Bobuch (Bubouch), folyó 29, 46
Bochou (Bochow), István, László és

Miklós apja, henchidai 178, 212, 432–
433

Bochow l. Bochou
Bock (dict.) ….. 425
Bod (Bud, Boud), Keme fia, Márton és

Gergely apja, bodföldei 230–231, 241,
300, 397, 441

– (Bood, Booth, Both) fia Pál 345–346
Bodfelde l. Bodfölde
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Bodfölde (Bodfelde, Vydyp, Vydyph,
Wydip, Wydyp, Wydyph) 61, 230–
231, 241, 300, 397, 441, 443, 487
(Veszprém m.)

Bodoch l. Bodok
Bodok (Bodoch), ma Alsóbodok (Dolné

Obdokovce, Sz.) 14, 94 (Nyitra m.)
Bodon (Bodun, Budun) fia Miklós 388–

389
Bodou fia István, várjobbágy 73
Bodrog (Bodrug, Budrug) megye 107
bodrogi comes 7; l. még Fulko, Pál 
Bodrogszentes l. Szentes
Bodrug l. Bodrog
Bodun l. Bodon
Bodzásújlak l. Újlak
Boezlav l. Boleszló
Bog 72, 104 (Bereg m.)
Bogát (Bagath, Bagathu), ma Felső -

bogáta (Bogata de Sus, Ro.) 209
(Belső-Szolnok m.)

– (Bagath, Bagathtu), folyó 209
Bogata de Sus l. Bogát
Bogdan, Chakan fia, Orbán, Benedek és

Izsép apja 44, 74
– l. Bogdány
Bogdány (Bogdan), ma Nyírbogdány

320, 389 (Szabolcs m.)
Bogomer (Bogomir, Bogominus) comes,

Szoboszló fia, Szoboszló és Péter apja,
Ludány nb., ludányi, dovorányi 13, 23,
88, 92, 94, 214

Bogominus l. Bogomer
Bogomir l. Bogomer
Bohna l. Bonyha
Bojt (Both) 451 (Bihar m.)
Bok (dict.) László comes, János és Tamás

apja, komjáti 163, 274
Bokon 7 
Bokor (Bokry) 332 (Nógrád m.)
Bokry l. Bokor
Bol l. Boly
Bol’ l. Boly

Boldogságos Szűz-egyház 477 (Zágráb m.)
Boleszló (Bolezlaus), esztergomi érsek

[Piast] 193–194
– (Bolezlav, Boezlav), váci püspök 3–4, 6
Bolezlaus l. Boleszló
Bolezlav l. Boleszló
bolgárok 504
Bologna (Bolonia), Olaszo. 466
Bolognai (Bolonya-i dict.) János, viseg-

rádi apotekarius 479–481
Bolonia l. Bologna
Bolonya l. Bolognai János
Bolozyn 9 (Bács m.)
bolt 479–480
Bolug l. Balog
Boly (Bol), ma Bol’, Sz. 490, 507, 517,

584 (Zemplén m.)
Bonoma 301
Bonyha (Bohna), ma Bahnea, Ro. 164

(Küküllő m.)
Bood l. Bod
Boorh (dict.) István fia János, várjobbágy

73
Booth l. Bod
bor 16, 97, 390, 483–484, 501, F2, F23,

F55
Borch 477 (Zágráb m.)
–, Chempez fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Borosjenő l. Jenő
Bors (Borsy), ma Borş, Ro. 134, 151,

161, 412 (Bihar m.)
Borş l. Bors
Borschanuch l. Berstyanóc
BorsErdeje, erdő 526
Borsod (Borsud) megye 220, 575
borsodi főesperes l. János
Borsonouch l. Berstyanóc
borsovai (Borsua) főesperes l. Domonkos, Ist-

ván
Borsua l. borsovai 
Borsud l. Borsod
Borsy l. Bors
Boryzlouch (Boryzlowch) 477 (Zágráb m.)
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Boryzlowch l. Boryzlouch
Borz l. Barc
Bošany l. Bossány
Bosou fia János 499
Bossan l. Bossány
Bossány (Bossan), ma Bošany, Sz. 259

(Nyitra m.)
Bosznia (Bozna, terra Vzure ~

Wzure) 522, 536, F45
boszniai bán l. Egyed
– püspök l. Peregrin, Péter, Tamás
Both l. Bod, Bojt
Bothzarthya 152 (Csanád m.)
Boud l. Bod 
Boxa l. Baksa
Boz, hegy 6
Bozna l. Bosznia
Bozyn l. Bazin
Bozyta 368 (Nógrád m.)
Bőd (Bevld), ma Beudiu, Ro. 124

(Belső-Szolnok m.)
Brâncoveneşti l. Vécs
Brathoe, szolga 27
Bratislava l. Pozsony
Breaza l. Beresztelke
Bregana 17 (Zágráb m.)
Brehov l. Imreg
Brehzal l. Brezval
Brezhaal l. Brezval
Brezouicha 413 (Zágráb m.)
Brezval (Brezhaal, Brezhal, Brezwal,

Berizwal, Beryzwal) fiai: Márton és
György 29, 46, 60

Brezwal l. Brezval
Brugan fia Kristóf  153
Brunóc l. Barnóc
Brunovce l. Barnóc
Bu l. Bulgária
Bubeek l. Bebek
Bubek l. Bebek
Bubouch l. Bobuch
Bud l. Bod
Buda (Budavár, castrum novi montis

Pestiensis), vár és város, ma Budapest
része 18, 80, 103, 106–107, 109–110,

145, 148, 186, 229, 268–269, 326, 339,
341, 356, 360–361, 366–367, 369–370,
372, 375, 377, 380, 383, 387–388, 395,
400, 405, 412, 416–419, 434, 506–508,
536, 541–542 között, 546, 563, 572,
585, 591, 604–605, 619–621, 623, 625,
628–631, F20–F21, F39, F51, F55
(Pilis m.); l. még márka

– fia István 100
budai (óbudai) káptalan 220, 253, 326, 332,

365, 507, 524, 534, 539, 543, 585–586
(Pilis m.)

– bíró F55; l. még Wulrimg
– dékán 220
– éneklőkanonok l. Demeter, Péter
– olvasókanonok l. Albert, Benedek, De-

meter, László
– őrkanonok l. Jakab, Péter, Pozsonyi

János
– prépost l. Benedek
Budai (Buda-i dict.) Péter 461
Budavár l. Buda
Budrug l. Bodrog
Budun l. Bodon
Bugachhaza 209 (Belső-Szolnok m.)
Bugud 53 (Bács m.)
– F6 (Fejér m.)
Buhte fia Zoltán, Morzol-i 61
Buissa (Buisse), malom 34
Buisse l. Buissa
Bulchard fia Renold, terényi 253
Bulgária (Bu) 505; l. még királyi

privilegiális intitulatio
Bur 484
Burg l. Óvár
Burglinum l. Bürglitz
Buseuch 406, 413 (Zágráb m.)
Buza fia János 234–235
búza 140, 390
Buzded l. Bezdéd
Bürglitz (Burglinum), ma Velký

Vřešt’ov, Cseho. 115
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Bvltin, szőlő 9 (Bács m.)
Byhar l. Bihar
Byhor l. Bihar
Bykche, János fia, gerzencei 379
Byrtolom l. Bertalan

C
C l. Horvátország
Cacha 118 (Szerém m.)
Cadea l. Kágya
Caila l. Kajla
Calan l. Kalán
Calide Aque l. Hévíz
Calna l. Kálna
Camarcensis l. kamarcai
campus prope Zagrabiam l. Turopolje
– Zagrabiensis l. Turopolje
Capitosus l. Nyakas
Captasperezteg l. Pereszteg
Captharuskurthwel l. Kaptároskörtvély
Cassa l. Kassa
castrum novi montis Pestiensis l. Buda
Cathapan l. Katapán
Čazma l. csázmai
Ceberyan l. Cybrian
Ceke l. Cséke
Celldömölk l. dömölki
Celyak fiai: Guelian és István, hadakozó

jobbágyfiúk 59
Čenad l. csanádi
centurio 11, F12
Cepan l. Csépán
Čermany l. Csermend
Cernech l. Chernech
Červenica pri Sabinove l. Vörösalma
Český Tešin l. Teschen
Ceyke l. Cséke
Chaak l. Csák
Chaba 23
Chabanka 146
Chac l. Csák
Chag l. Csák
Chak l. Csák
Chakan fiai: Bogdan és Illés 44
Chalad l. Család
Chalanus 132 (Bihar m.)

Chamay 491 (Bihar m.)
Chamaz fia Lőrinc, verebélyi 332
Champa 326 (Tolna m.)
Champazenthmiklous l. Szentmiklós
ChampaZenthMyklous l. Szentmiklós
Chamul, rét 4
Chanad l. Csanád
Chanlaka 309 (Zaránd m.)
Chaplyan 442 (Sáros m.)
Chasma l. Csázma
Chasmamellek l. Csázmamellék
Chatar l. csatári, Csitár
Chathar l. csatári
Chazma l. Csázma
Chead fia Myske, hadakozó jobbágyfiú 59
Chebdyn, folyó 30
Chech fia Miklós, nádasdi 332
Cheche l. Csécse
Chef, szepetki 486
Cheh l. Cseh
Cheke l. Cséke
Chele fia Balázs, ugrai F38
Chelsewkuzy l. Cserőköz
Chemma l. Csama
Chempez fiai: Keme, Bertalan, Tivadar

és Borch, hadakozó jobbágyfiúk 59
Chenad l. Csanád
Chenev 53 (Bács m.)
Chengrad l. csongrádi
Chenig l. Csenik
Chenik l. Csenik
Chenk fia Márton 46
Chenka l. Chenke
Chenke (Chenka) fia Martonos, várjob-

bágy 28–29, 79
Chenyg l. Csenik
Chenygh l. Csenik
Chenyk l. Csenik
Chepan l. Csépán
Chepel l. Csepel
Cherech, hn. 74 (Körös m.) 
Cherechiu l. Kereki
Cherekuz l. Cserőköz
Cheressnev 53 (Bács m.)
Chereukuzy l. Cserőköz
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Chereukwz l. Cserőköz
Chereukwzy l. Cserőköz
Cherewkwz l. Cserőköz
Chermen l. Csermend
Chernareca 29 (Körös m.)
Chernech (Cernech, Chernych), folyó

12, 34, 49, 596, 610
Chernech 477 (Zágráb m.)
Chernych l. Chernech 
Cheryg, erdő 48
Cheşereu l. Keserű
Chetertekhel l. Csütörtökhely
Cheteruch l. Cseterőc
Chetsegue 90 (Somogy m.)
Chichan l. Csicsán
Chidea l. Kide
Chigwer 573 (Zaránd m.)
Chink fia Mihály, szerviens 155–156
Chire (Chyre) 352, 369
chirographálás 9–10, 21, 23, 35, 208, 220,

240, 304, 326, 351, 365, 373, 392, 401,
410, 486, 524, 557–558, 578, 614

Chmel’ovec l. Komlós
Chokakv l. Csókakő
Chongrad l. csongrádi
Chorgetheg, folyó 239
Chorgoheg (Chorgohege), hegy 394
Chorgohege l. Chorgoheg
Chorgorethe, rét 394
Chouk, János fia 498, 525
–, Tamás fia, szentiváni 514
Choulth l. Csolt
Chovkakw l. Csókakő
Chovkfeld (Chovkoman) 524 (Körös m.)
Chovkoman l. Chovkfeld
Chrabrany l. Harabor
Chrámec l. Harmac
Chratzer Endric, budai polgár 572
Chremosna (Chremosyna), víz 390–391
Chremosyna l. Chremosna
Chubicha, Rumenia leánya 597
Chubud, kozmaházi 198
Chuetara l. Chwetatara
Chuey fia János 153

Chuntfil 46 
Chunthfolua l. Csontfalva
Chupor l. Csupor
Chupur l. Csupor
Churle l. türjei
Churmuld 220 (Komárom m.)
Chwetatara (Chuetara) 239 (Veszprém m.)
Chwlak (dict.) István 307, 309
Chwpor l. Csupor
Chybak l. Cybak
Chychan l. Csicsán
Chygatyuisse (Chygethumysy) 531–

532, 547 (Zaránd m.)
Chyger, folyó 152
Chygethumysy l. Chygatyuisse
Chyko l. Cikó
Chyl 152 (Arad m.)
Chyma fia Moh, hadakozó jobbágyfiú 59
Chyre l. Chire
Cieszyn l. Teschen
Cigánd (Cygan, Zegan, Zigan, Zy -

gan) 91, 303, 320, 334, 340, 344–347,
371, 395–396, 456, 500, 505, 528–530,
534, 538, 545, 548–549, 552, 565–566,
568–569, 584, 598 (Zemplén m.)

Cikó (Chyko), királyi tárnokmester [Po-
mázi] 430

– (Cyko, Cykou) mester, Jakab fia,
Hodus-i 198, 211

címer 621
Circ, szőlő 9 (Bács m.)
civitas Theutonicalis l. visegrádi német városrész
Cladnichs, víz 7
Claudus l. Balog
Cletus, királyi kancellár, egri prépost 7
Cluj-Mănăştur l. kolozsmonostori 
Clus l. Kolozs
Clusmonostora l. kolozsmonostori 
Clusmonustra l. kolozsmonostori
Clusmunustra l. kolozsmonostori
Clusmustra l. kolozsmonostori
Co l. Kunország
Co…folua 254 
Colon l. Kólom
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Colpa l. Culpa
comes 157, 217, 380, 434, F10; l. még Aba,

abaújvári, Acha, Achk, Ádám, András,
bácsi, Babonics, bányai, baranyai,
barsi, Basna, Bebek István, Bede, bé-
kési, Benedek, Bereck, beregi, Berta-
lan, bihari, bodrogi, Bogomer, Bok
László, curialis, csanádi, Csenik, De-
meter, Dénes, Derzs, Dés, dobokai,
Domonkos, Dorog, Dózsa, Druget
Miklós, dubicai, Endre, esztergomi, fej-
éri, Gál, Gardun, Garmanus, Gekmen,
Gergely, gerzencei, György, Henrik,
hevesi, Hont, honti, Imre, Indrih,
Ingulhard, István, Iván, Ivánka, Izsép,
Jakab, János, kápolna ispán, kevei, Kis
Endre, Kis Kozma, komáromi, Kom-
polt, Kozma, körmendi, körösi, krassói,
Lampert, Lotgar, Lőrinc; Lőrinc, Ke-
mény fia; Lukács, Magyar Dénes, Már-
ton, megye hatósága, Miklós, mosoni,
Nagy Ine, nyitrai, nógrádi, okicsi,
Onch, orbászi, Pál; Pál, Furd fia; pan-
kotai, Pelbárt, Perczel Péter, Péter, pi-
lisi, pozsegai, pozsonyi, Priba, Ruben,
Roh, Roland, Sándor, Seraphin, Simon,
Simonka, Sinka, Smaragd, somogyi,
soproni, szabolcsi, szanai, szatmári,
szepesi, szerémi, szolgagyőri, szolnoki,
Tamás, temesi, tolnai, trencséni, turóci,
újvári, urburaispán, Vajda Tamás, val-
kói, varasdi, vasvári, veszprémi, Vid,
Vitk, Wlkozlaus, Wogrozlou, zágrábi,
zalai, Zohud

– kinevezése 631
–, örökös l. dubicai, esztergomi
comitatus (districtus) 32–34; l. még Garics,

Gerzence, Okics, Podgorja
commissio l. kancelláriai jegyzet
condicionalis 302
condicionarius 259a

confirmatus l. csanádi, erdélyi, pécsi és
veszprémi püspök, esztergomi érsek

Conpoldus l. Kompolt
Conya l. Kónya
Copolch l. Kopolcs
Copru l. Kapor
Corog l. Kórógy
Corneşti l. Kend
Coromoch l. Karmacs
Corpona, folyó 477
Cosmahaza l. Kozmaháza
Cosmas l. Kis Kozma
Couzeir l. Tuzsér
Cozmahaza l. Kozmaháza
Cozmas l. Kis Kozma
Crazna l. Kraszna 
Cremenna, völgy 29
Cris l. Körös
Crisium l. Körös
Cristen, libertinus 9
Cu l. Kunország
Cuchinuis 2 
Cudar (Zudar dict.) Péter, szlavón bán,

királyi pohárnokmester 466, 476, 523,
541, 604

Cuethk fiai, várjobbágyok 30
Culpa (Colpa, Cuppa), folyó 95–96,

390–391
CulusMonustra l. kolozsmonostori 
Cuplen fia Wolcomer, kemléki várjob-

bágy 11
Cuppa l. Culpa
curialis comes l. bihari, dubicai, gerzencei,

királynéi udvarbíró, nyitrai, országbíró
Curtuiuşu Dejului l. Körtvélyes
Custan l. Kustány
Cuyauia l. Kujávia
Cuzdrioara l. Kazárvár
Cuzuenus, folyó 19
Cybak (Chybak) fia Mihály 317, 445
Cyberrian l. Cybrian
Cybin l. Szeben
Cybrian (Ceberyan, Cyberrian), jobbágy

183
Cygan l. Cigánd

385



Cyko l. Cikó
Cykou l. Cikó
Cyne fia Martonos, olaszi 314
Cyriacius, zágrábi prépost 7
Csák (Chaak, Chaag) nemzetség 208, 238,

239
– (Chac, Chak) mester, királyi fegyvernök

32–34 
– Máté, trencséni 146, 170, 550, F28–

F29
– (Chaak), Demeter bán fia 236, 238
– (Chac) fiai: Dénes és Tiba 18
Család (Chalad), ma Szentmihályúr

(Sväty Michal nad Žitvou, Sz.) F35
(Nyitra m.)

– (Chalad) 94 (Nyitra m.)
Csama (Chemma), egri püspök 2
Csanád (Chanad, Chenad) megye 631
– mester, egri püspök, váradi prépost, ol-

vasókanonok, püspöki vikárius és
prothonotarius [Telegdi] 151, 161,
193–194, 210

csanádi (ma Čenad, Ro.) káptalan 633, 635
(Csanád m.)

– comes l. István, István fia; Lampert;
László, István fia

– püspök (electus confirmatus) l. Benedek,
Bereck, Dezső, Domonkos, Gergely,
István, János, Tamás

csatári (Chatar, Chathar) Szt. Péter-monostor és
konventje 20, 126, 292–293, 295 (Zala m.)

– apát l. Miklós
Csázma (Chasma, Chazma), folyó

15–16, 40, 44
csázmai (ma Čazma, Ho.) káptalan 15–16,

31–34, 37–38, 40–47, 53–54, 57–58,
62–63, 73–74, 79, 83, 87, 153, 159,
221, 227, 246, 353–354, 374, 326, 437,
462, 498, 502–503, 525, 542, 576, 597
(Körös m.)

– éneklőkanonok l. Jakab

– olvasókanonok l. Pál
– őrkanonok l. Bertalan, Lukács
– prépost l. Gogan, Zozima
Csázmamellék (Chasmamellek) 597

(Körös m.)
Csécse (Cheche) 332 (Nógrád m.)
Cseh (Cheh) 484 
– (Cheh), várjobbágy 28
– (Cheh) Jakab fia István 210
cseh 232, 238–239, 242
– király 24, 60–61, 64; l. még Ottokár,

Vencel
Csehország (Bo) 14
Cséke (Ceke, Ceyke, Cheke), ma Láca -

cséke 334, 545, 613 (Zemplén m.)
Csenik (Chenig, Chenik, Chenyg,

Chenygh, Chenyk) mester, comes,
lovag, István vasvári prépost apja,
cseh, ugodi 232, 236, 238–239, 242,
351, 486

Csépán (Chepan) 6
– (Cepan, Chepan), bácsi és soproni

comes [Győr nb.] 3–4
– (Chepan), András fia, hadakozó job-

bágyfiú 59
– (Chepan), Tenkez fia, hadakozó job-

bágyfiú 59
– (Chepan) fia Tamás, mikei 539
– (Chepan) fiai: Mihály és Péter 48
Csepel (Chepel), ma Budapest része

593 (Pest m.)
Cserháthaláp l. Haláp
Cserhátsurány l. Surány
Csermend (Chermen, Kyschermen,

Turmas), ma Čermany, Sz. 259, 429
(Nyitra m.)

Cserőköz (Chelsewkuzy, Cherekuz,
Chereukuzy, Chereukwz, Chereu -
kwzy, Cherewkwz) 249, 274, 279,
459 (Heves m.)
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Cseterőc (Cheteruch), ma Šterusy, Sz.
F9 (Nyitra m.)

Csicsán (Chichan, Chychan, Selen,
Selin, Selyn), vár és birtok, Ho. 97–
99, 177 (Zágráb m.)

Csitar l. Csitár
Csitár (Chatar) 220, 253 (Nógrád m.)
– (Chatar, Csitar), ma Felsőcsitár

(Horné Štitáre, Sz.) 14, 94 (Nyitra m.)
Csobodlövő (Sombotlevi, Zobothleu)

6 (Szabolcs m.)
Csókakő (Chokakv, Chovkakw), vár

259a, 405 (Fejér m.)
csókakői várnagy l. Tamás, Nagy Péter fia
Csolt (Choulth) nemzetség 297
csongrádi (Chengrad, Chongrad) főesperes l.

Márton
csonkítás 83, 290, 476
Csontfalva (Chunthfolua) 332 (Nóg-

rád m.)
csöbör 36
Csupor (Chupor, Chwpor, Chupur dict.)

István, Csupor István fia, Miklós, Ist-
ván, Tamás, János és György apja, mo-
noszlói 221, 246, 392, 462, 507, 534,
549

– (Chupur) István comes, Tamás fia,
Csupor István és Erzsébet apja, mo-
noszlói 27, 35, 37, 42, 49–50, 53, 83,
85–86, 160, 193, 221, 246, 462, 549

Csütörtök l. Csütörtökhely
Csütörtökhely (Chetertekhel), ma

Csütörtök (Štvrtok na Ostrove, Sz.) F1
(Pozsony m.)

D
Da l. Dalmácia
Dahtar l. Dejtár
Dalmácia (Da, partes maritime, reg-

num Dalmacie) 14, 98; l. még dal-

mát-horvát bán, Dalmát-Horvát Bán-
ság, királyi privilegiális intitulatio

Dalmad, ma Domadice, Sz. 492 (Hont m.)
dalmát-horvát bán l. Kónya; Miklós, szécsi;

Simon, Móric fia
Dalmát-Horvát Bánság (banatus regnorum

Dalmacie et Croacie) 458
Damasy l. Tamási
Dameria (Damerya) 406, 413–414

(Zágráb m.)
–, folyó 413
Damerya l. Dameria 
Damian l. Damján
Damianmal l. Damjánmála
Damjánmála (Damianmala), szőlő

604 (Pilis m.)
Damján (Domian), váradelőhegyi kon-

vent tagja 151
– (Damian, Damyan) mester, várjobbágy

73
Damyan l. Damján
Dankhard fia Lőrinc, körmendi bíró 611
Danobius l. Duna
Danubius l. Duna
Daras l. Darázsi
Darázsfalva l. Dorog
Darázsi (Daras, Wduarnukdaras), ma

Drážovce, Sz. 122, 288, 298, 302, 492
(Hont m.)

Daróc (Daroch), ma Nagydaróc (Vel’ké
Dravce, Sz.) 366–368 (Nógrád m.)

Daroch l. Daróc
Darow 90 (Tolna m.)
Dasych, folyó 30
Dausa l. Dózsa
Dávid 517
– mester, kamarcai főesperes 95–96
Dawor l. Dovorány
Deáki (Dyaky), ma Diakovce, Sz. F28–

F30 (Pozsony m.)
DeblezkeEwzy l. Duljepska
Debrecen (Debrucen, Debruchun)

169, 175, 178, 181, 202, 229 (Bihar m.)
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Debrenthe l. Debrete
Debrete (Debrenthe, Debretha,

Debrethe) F10, F12, F16, F28–f30,
F41, F43, F53, F57 (Nyitra m.)

Debretha l. Debrete
Debrethe l. Debrete
Debrucen l. Debrecen
Debruchun l. Debrecen
Deccha l. Décse
Decche l. Décse
Deche l. Décse
Décse (Decha, Deche, Decche, Ded -

cha, Dedecha, Descha, Der che,
Deuche) 29, 46, 60, 62, 79, 542, 576,
585, 589 (Körös m.)

– (Deccha, Desche, Descehe), folyó
29, 46, 62, 79

Dedalus, zalai comes 59–62, 64
Dedcha l. Décse
Dedecha l. Décse
Dedraad l. Dedrád
Dedrad l. Dedrád
Dedrád (Dedraad, Dedrad), ma

Dedrad, Ro. 168, 209, 329 (Kolozs m.)
Dedrádszéplak l. Széplak
Deeghk 603 
Dees l. Dés
Dejtár (Dahtar) 625, 626 (Nógrád m.)
dékán l. aradi, bácsi, budai, fehérvári, vá-

radi, vasvári
Deleni l. Felsőoroszfalu
Delepchka l. Dyplicka
Deme fia Demeter 41
Demecser l. Laktelek
Demenk l. dömölki konvent
Demeter comes 41 
– mester 24
– mester, budai éneklőkanonok 326
–, budai olvasókanonok 220
– mester, csázmai káptalan notarius-a

502 
–, esztergomi érsek (egyházkormányzó),

kardinális, királyi kancellár, zágrábi,

szerémi és erdélyi püspök 523, 541,
574, 588

– mester, fehérvári prépost, királyi alkan-
cellár 48–49, 52, 54

–, királyi asztalnokmester, vasvári comes
[Csák nb.] 7

–, királyi tárnokmester, bácsi és trencséni
comes [Nekcsei] 193–194

–, nonai püspök 476, 523, 541
– mester, nyitrai olvasókanonok 21, 23
– mester, pányi 571
–, váci éneklőkanonok 626
–, váradi prépost 105
–, váradi püspök [Futaki] 393, 430, 476,

494, 515, 523, 541
–, Deme fia 41
–, Demeter fia 63
–, Domonkos fia, toldi 332–333
–, Illés fia, pölöskei 581
–, Iván fia, János apja, kállói 384, 387–

389, 408, 425, 438, 455, 493
– mester, János fia, salgói várnagy 326 
–, Olivér fia 320
–, Péter fia, szabolcsi szolgabíró, ibronyi

138 
–, Tibor fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
–, Ugod fia, Csák és Móric apja, bán

[Csák nb.] 236, 238–239 
– fia András, zempléni főesperes 460
– fia Balázs 74
– fia Pál, jenői nemes jobbágy 485
– fiai: Demeter, Jakab és Sebestyén 63
– fiai: László és István, szepetki 486
dénár 25, 69, 90, 94, 97, 116, 138, 170,

244, 356, 405, 457–458, 475, 486, 499,
501–502, 525, 566, 571, 597, 617, 638

–, báni (zágrábi) 95–96, 106
–, bécsi 277, 326, 337, 487, F37
–, friesachi (frisaticus) 12
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Dénes l. Kis Dénes
– l. Magyar Dénes
–, bán 85
–, bihari comes [Futaki] 211
–, erdélyi vajda, szolnoki comes, királyi

lovászmester [Lackfi] 430, 494, 476,
507–510, 512, 574

–, győri püspök 59–62, 64, 67
–, kalocsai érsek (archipostulatus)

[Lackfi] 373, 392, 494
– mester, királyi asztalnokmester [Szécsi]

193–194 
–, királyi tárnokmester, ..... comes 7
–, nádor [Ampod fia] F2
–, nádor, Dénes, Miklós, June és Samud

apja, Tomaj nb., losonci 18, 67, 71, 82,
568

–, országbíró, szlavón bán, királynéi tárnok -
mester, zalai comes [Péc nb.] 64, 67, 71

–, pap 20
–, szlavón bán (dux) [Türje nb.] 11, 31,

F3
–, Ábrahám fia, János és Ábrahám apja,

Csolt nb., Gerla-i 273, 297
–, András fia, csékei, imregi 334, 344
–, András fia, udvari ifjú, egregyi 633,

635
–, Csák fia 18
– mester, Dénes nádor fia, István szöré-

nyi bán, Tamás székelyispán, Dezső és
Klára apja, Tomaj nb., losonci, régeni
67, 82, 118, 164, 166, 168, 179–180,
209, 216–217, 219, 243, 249, 255, 263–
264, 269, 274–275, 279–280, 283, 287,
289–291, 303, 306, 319–320, 327, 329,
334, 340, 342–348, 350, 355, 359–363,
365–368, 373, 383–384, 388–389,
395–396, 402–403, 410, 423–424, 426,
430, 434, 458, 460, 466, 471, 500, 505,

507–508, 535, 545, 548, 571, 587, F40,
F47

– mester, Dezső fia, Tomaj nb., losonci
350, 430, 517, 529, 538, 545, 548–549,
565–566, 568–569, 587, 595, 598

–, Domonkos fia, cigándi 303
– comes, Erdő fia 110 
–, Ipolit fia, Tomaj nb. 82
– mester, István szörényi bán fia, Tomaj

nb., losonci, régeni, vécsi 350, 410,
423–424, 430, 456, 458–460, 466, 471,
479–481, 497, 499–500, 505, 507–510,
512, 517, 528–530, 538, 553, 565, 571–
572, 574, 580, 583, 598

–, Iván fia, zágrábi alőrkanonok,
gerzencei 379

– mester, János fia 326, 349, 379
–, János fia, Orboucz-i F56
–, Mike fia 369–370
–, Roland fia, szentimrei 255
–, Tamás fia, Gerla-i 273
– mester, Tamás fia, Tomaj nb., losonci,

régeni 512–513, 517–518, 529, 534–
535, 538, 545, 548, 568–569, 574, 587,
591, 593, 617, F58

–, Wecheren fia, várjobbágy 60
–, Jakab körösi comes apja 353
– fia Jakab, komlósi, ásgúti 378, 392
– fia Jakab, körösszegi várnagy 317
– fia János, pocsaji 432–433
– fia Márton, varsányi 441, 443
– fiai: Tamás és László, járai 306
Dénesmonostora (Dyenus monos to -

ra) 3 (Zaránd m.)
Derche l. Décse
Dereske l. Döröske
Ders l. Derzs
Derzs (Ders), ma Tiszaderzs 279, 459

(Heves m.)
– (Ders) 34 
– (Ders) comes 187
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– (Ders) fia Ádám 87
– (Ders) fia Péter 405
Dés (Dees) comes, Kuchow fia, kör-

mendi comes, Hermán nb. 24, 52
Descehe l. Décse
descensus 25, 30, 36, 390–391, 501
Descha l. Décse
Desche l. Décse
Deseu l. Dezső
Deseuu l. Dezső
Deseuw l. Dezső
Desev l. Dezső
Desew l. Dezső
Desiderius l. Dezső
Desne l. Desznye 
Desnica (Desnicha, Dysnicha,

Minor), folyó 28
Desnicha l. Desnica
Désorbó l. Orbó
Desseu l. Dezső
Desznye (Desne), vár, Ro. 489, 636

(Zaránd m.)
Detre, szerviens 100
– fia Miklós 61
Dethk l. Detk
Detk (Dethk) F38 (Heves m.)
Deuche l. Décse
Deutsch Ehrensdorf  l. Hásos
Deva l. Déva
Déva (Dewa), vár, ma Deva, Ro. 284

(Hunyad m.)
dévai várnagy l. Márton
Devecser (Devecseri) 526 (Veszprém m.)
Devecseri l. Devecser
Dévény (Dewen), vár, ma Devín, Sz.

269 (Pozsony m.)
Devín l. Dévény
Dewa l. Déva
Dewen l. Dévény
Dezen fia Radin, jasztrebarszkai 299
Dezyne, Wecheren fia, várjobbágy 60
Dezső (Deseu) 152
– (Desiderius), csanádi püspök, királyi

kancellár, szebeni prépost 3–4, 6–7

– (Deseu), vaspöri 579
– (Deseu, Deseuu, Deseuw, Desev,

Desew, Desseu) mester, Dénes fia,
László erdélyi vajda, Dénes, Mihály és
Miklós apja, Tomaj nb., losonci, régeni
168, 179, 209, 216, 287, 329, 350, 355,
430, 458, 497, 507–193, 512, 517, 529,
534, 538, 545, 548–549, 565–566,
568–569, 574, 587, 595, 598–599, 618,
628

– (Desev) mester, Iván fia, alnádor 405
– (Desev) mester, Miklós fia, Tomaj nb.,

losonci 118
Diakovce l. Deáki
Dian (Dyan, Gean), Péter és György

apja, dianföldei, garicsi 16, 40, 153
Dianfolde l. Dianfölde
Dianfölde (Dianfolde, Dyanfeld,

Dyan felde, Dyanfeulde, Dyan feul -
dy, Dyanfeudy, Dyanfolde, Dyan -
fulde, Geanfeuldy) 153, 159, 194,
227, 502–503, 514, 524–525, 539,
542–543, 557–558 (Körös m.) 

Diósgyőr (Dyosgeur), vár 607 (Borsod m.)
Diosig l. Diószeg
Diószeg (Gyauzeg, Gyozeg, Gyo -

zegh), ma Diosig, Ro. 147, 156, 305,
314 (Bihar m.)

Disznajó (Gyznoy, Zaazgyznoyo), ma
Vălenii de Mureş, Ro. 168 (Torda m.)

disznó 25, 31, 172, 196, 390, 470, 520,
565, 598

Divék (Dyuek), ma Nyitradivék (Diviaky
nad Nitricou, Sz.) 259 (Nyitra m.)

Diviaky nad Nitricou l. Divék
Doba (Dobba) 526 (Veszprém m.)
– fia György 372
Dobak, Pál fia 298
–, Saah fia 302
– (dict.) Péter fia Péter, darázsi 492
Dobba l. Doba
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Dobica fia Vid 2
Dobicha l. dubicai
Doblinech (Doblynech) 477 (Zágráb m.)
Doblynech l. Doblinech
dobokai comes l. Lőrinc
Doboua 338 (Zágráb m.)
Dobouch (Dobowch) 477 (Zágráb m.)
– (Dobovch), folyó 47, 87
Dobouchech l. Dobowchech
Dobouicha (Dubouicha) 475, 561

(Zágráb m.)
Dobovch l. Dobouch
Dobowch l. Dobouch
Dobowchech (Dobouchech) 477

(Zágráb m.)
Dobrahaza (Dubrahaza) 269 (Hunyad m.)
Dobrizdench (Dobryzdench) 477

(Zágráb m.)
Dobroyeuich Gergely, Vyreuych nb. 612
Dobryzdench l. Dobrizdench
doctor decretorum l. András, Demeter fia;

Tamás
Dolch (minor Dolch) 477 (Zágráb m.)
Dolné Obdokovce l. Bodok
– Semerovce l. Szemeréd 
Dolyan 253 (Nógrád m.)
– 477 (Zágráb m.)
Domachy 34 (Körös m.)
Domadice l. Dalmad
Domăneşti l. Dománhida
Dománhida (Domanhyda), ma

Domăneşti, Ro. 308 (Szatmár m.)
Domanhyda l. Dománhida
Dombul 240 (Verőce m.)
Domian l. Damján
Domonkos l. Bebek Domonkos
– l. Kis Domonkos
– l. Nagy Domonkos
– 112
–, borsovai főesperes 373, 410
–, csanádi püspök (electus confirmatus)

[Bebek] 476, 523, 541
–, dovorányi 214

–, erdélyi alvajda 426
–, erdélyi püspök (electus confirmatus)

és prépost, egri püspöki vikárius és ka-
nonok [Szécsi] 424, 430, 476, 523

–, királynéi tárnokmester, valkói comes
[Csák nb.] 98

–, macsói bán, veszprémi comes, Miklós
apja [Osl nb.] 336, 494, 499

– mester, nádor, királyi tárnokmester
[Rátót nb.] 98, 107, 115, 146

–, pénzverő 575
–, spalatói érsek 494
–, szerviens 100
–, sztrecsényi 382
–, váradi káptalan klerikusa 192
– mester, vasvári éneklőkanonok 401,

443
– mester, zágrábi olvasókanonok 95–96
–, zárai érsek 541
–, Beriszló fia 46
–, Domonkos fia 479–481
–, Dorog fia 145
–, Gebech fia, hetesi 294
–, Gecse fia, jenői nemes jobbágy 485
–, Imre fia, körmendi polgár 84
–, István fia, berencsi 187, 340
– mester, János fia, várdai 403, 599–600,

613, 615
–, László fia 370
–, László fia, pénteki 284
– comes, Lénárd fia, Domonkos apja

253, 479, 480, 481 
–, Miklós fia, Dénes, László, Mihály és

Tamás apja, cigándi, henyei 138, 149,
222, 303, 320, 334, 396, 456, 467, 470,
497, 500, 505, 513, 517–518, 528–530,
534, 545, 538, 548–549, 565–566,
568–569, 584, 598

– comes, Miklós fia, erdőhegyi 573 
–, Miklós fia, kecskédi 208
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–, Miklós nádor fia, honti comes [Zsám-
boki] 405

–, Oth fia 349
–, Péter fia 253 
–, Péter fia, kolontári 336
–, Raden fia 406
– fia András 479–481
– fia András, köcski 544, 614
– fia Demeter, toldi 332–333
– fia György, Pern-i officialis 352
– fia János, körmendi polgár 563
– fia Miklós, Hazunfolwa-i 603
– fia Miklós, szalóki 274, 279
– fia Miklós, telegdi székely 327
– fia Szaniszló, kenézi 618
domonkos rend 238
Donch l. Doncs
Doncs (Donch), Miklós fia, apci 332
Doran l. Dovorány
Dorman (dict.) Pál 196
Dorog (Dorugh), ma Dorogháza 516

(Heves m.)
– (Dorogh, Dorug, Durug), ma Darázs -

falva (Trausdorf  an der Wulka, Au.)
215, 261, 277, 317, 321 (Sopron m.)

– (Drug) mester, Miklós fia 128 
– (Drug, Drugh) mester, comes, Péter fia

104, 129–134, 137, 145, 147–148
– (Drog, Drug, Drugh, Durug) comes,

Péter, László és Miklós apja, Gutkeled
nb. 65–66, 72, 80, 89, 104, 110, 112,
119–120, 124, 129, 132, 134–135, 145,
147–148, 155–156, 161, 176, 183, 225,
251, 317

– (Drug) fia Domonkos 145
Dorogh l. Dorog
Dorogháza l. Dorog
Dorug l. Dorog
Dorugh l. Dorog
Dousa l. Dózsa

Dovorány (Doran), ma Farkasudvar
(Dvorany nad Nitrou, Sz.) 23, 88
(Nyitra m.)

– (Dawor, Dowor, Duor, Duos), ma
Kis- és Nagyudvar (Malé és Vel’ké
Dvorany, Sz.) 13–14, 214 (Nyitra m.)

Dowor l. Dovorány
Dózsa (Dausa, Dousa) mester, nádor, er-

délyi vajda, királyi bíró, szolnoki, bi-
hari, szatmári és szabolcsi comes, Mik-
lós, Dózsa, Pál, Jakab és Rafain apja
[Debreceni] 117, 157, 161, 163, 169,
175, 178, 181, 202, 274, 314

–, Dózsa nádor fia 274
dömölki (Demenk; ma Celldömölk) konvent

351 (Vas m.)
Döröske (Dereske, Druska) 12, 592,

596, 610 (Vas m.)
Draa 253 (Nógrád m.)
Drag mester 627
Dragchyn fia Iván, várjobbágy 73
Dragech fia Miklós, újkörösi polgár 354
Dragoszló (Drauzlaius, Dragozlyus) nemzetség

30
Dragoych, folyó 28
Dragozlyus l. Dragoszló
Draguch 29 
Dragus fiai: Neschen és ..... 42
Dragych 28 (Körös m.)
Drask fia Jób 47, 87
Draskfelde 589 (Körös m.)
Draua l. Dráva
Drauzlaius l. Dragoszló
Dráva (Draua), folyó 160, 240
Drážovce l. Darázsi
Drinus, folyó 33 
Drobeta-Turnu Severin l. szörényi bán
Drog l. Dorog
Drug l. Dorog
Druget (Drugetter) János, nádor, kunok

bírája 229, 251, 225
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– (Drugeth) Miklós comes, országbíró,
turóci comes 405, 412

– Vilmos (Wyllermus Druget), nádor,
kunok bírája 260, 308, 310–312, 320

Drugeth l. Druget
Drugetter l. Druget
Drugh l. Dorog
Drugoych potok, patak 153
Drusk 31, 33 
Druska l. Döröske
Druzyslay fia Mixa 16
Dubaa fia Márton 248
Dubica megye 25
dubicai (Dubicensis) comes 25; l. még

Baudonus Cornuti
– curialis comes 25
– (Dobicha) főesperes l. Guerold
Dubicensis l. dubicai 
Dubouicha l. Dobouicha
Dubrahaza l. Dobrahaza
Dubrovnik l. raguzai 
Ducatus Sclavonie l. Szlavón Hercegség
Dudvág (Dudwagh), folyó F10, F29
Dudwagh l. Dudvág
Duer (dict.) Jensul, visegrádi polgár 466
Duljepska (DeblezkeEwzy), Ho. F19

(Zágráb m.)
Dulypchka l. Dyplicka
Duna (Danobius, Danubius), folyó 4,

25, 53, 326, 586
Duor l. Dovorány
Duos l. Dovorány
Durug l. Dorog
Duruichs 7 
dux l. Dénes, szlavón bán; herceg
Dvorany nad Nitrou l. Dovorány
Dyaky l. Deáki
Dyan l. Dian
Dyanfeld l. Dianfölde
Dyanfelde l. Dianfölde
Dyanfeudy l. Dianfölde
Dyanfeulde l. Dianfölde
Dyanfeuldy l. Dianfölde
Dyanfolde l. Dianfölde
Dyanfulde l. Dianfölde

Dyaniskomlosa l. Komlós
Dyen, kozmaházi 198
Dyene fiai 60
Dyenusmonostora l. Dénesmonostora
Dym l. Nagydém
Dyosgeur l. Diósgyőr
Dyplichka l. Dyplicka
Dyplicka (Delepchka) 11 (Körös m.)
– (Dyplichka, Dyplychka, Dulypch ka,

Minor, Welika, Welyka), forrás 11
Dyplychka l. Dyplicka
Dysnicha l. Desnica
Dyuek l. Divék

E
E. l. Erzsébet, Imre
Ebed, Arod fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Eberau l. Monyorókerék, Tótfalu
Ebsev (Ebsu, Hebsu), folyó 15, 53
Ebsu l. Ebsev
Edew fia András, Tengurhaza-i 332
Eer l. Ér
Egded l. Egeg
Eged l. Egyed
Egedmunustura l. egyedi
Egeg (Egded, Egegh, Eggegh), ma

Hokovce, Sz. 122 (Hont m.)
Egegh l. Egeg
Eger (Agria) 263, 345, 424, 460 (Heves

m.); l. még egri
– (Egur), víz 20 
Egerszeg (Egurzeg, Egerzegh), hn.

20 (Zala m.)
Egerzegh l. Egerszeg
Egged l. Egyed
Eggegh l. Egeg
Eggied l. Egyed
Eghazaskaga l. Kágya
Egied l. Egyed
Egred l. Egregy
Egregy (Egred), ma Almásegres (Agrişu

Mare, Ro.) 633, 635 (Zaránd m.)
egri éneklőkanonok l. Márton, Sándor
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– káptalan 18, 81, 91, 125, 186–187, 203,
210, 216, 222, 249, 255, 274–275, 279,
308, 320, 322, 334–335, 340–343, 346,
350, 373, 378, 383, 385–386, 388–389,
392, 394–396, 405, 410, 422–423, 440,
445, 452, 458, 471, 493, 519, 534, 538,
587, F32–F34 (Heves m.)

– olvasókanonok l. Imre, János
– őrkanonok l. János
– prépost l. Cletus, László, Miklós
– püspök l. András, Csama, Csanád, Ka-

tapán, Lampert, Mihály, Miklós, Tamás
– püspöki vikárius l. András, Domonkos,

János
– püspökség (Szt. János apostol-egyház) 424
Egum, árok 34
Egur l. Eger
Egurzeg l. Egerszeg
Egyed (Eged, Egged, Eggied, Egied)

72, 75, 251–252 (Bihar m.); l. még
egyedi

–, káplán 114
– mester, macsói és boszniai bán, királyi

tárnokmester [Monoszló nb.] 59–61,
64 

– mester, sólyomkői várnagy, bihari
vicecomes, tornai 520–521

–, váradi kanonok 258, 317
–, Aba fia, kéri 412
–, Belpach fia 259a
–, Bexe fia, körösi szolgabíró 502–503
–, Erebya fia 124
–, Gueden fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Miklós fia, monoszlói 90
–, Pál fia, szemerédi 288
–, Saah fia 298, 302
–, Tibor fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
–, ..... fia 83
–, Benedek és Katalin apja 461

–, Iván és Simon apja, kállói 154, 161,
176, 219, 310–312, 320, 384, 388–389,
467

– fia Gergely, varasdi nemes várjobbágy,
Maryasouch-i 476, 522 

– fia Konrád, berentei 91
egyedi apát 80, 151; l. még Péter
– Mindenszentek-monostor (Egedmunustura)

65–66, 72, 80, 89, 104, 129, 131, 151,
173, 206, 248, 250–252, 317, 608
(Bihar m.)

egyezséglevél 335, 398, 405, 407, 427, 440,
442, 447, 458, 499, 530, 568

egyház lerombolása 106, 217, 290
Egyhazas Keresztur l. Keresztúr
Egyházasszőlős (Ighazus Sceulus)

152 
EgyházosKeresztúr l. Keresztúr
Ehelleus l. Ellős
eke 9 
– [mérték] 9–10, 14, 30, 44, 67, 90, 92,

94, 172, 332, 366–368, 394, 596, F8
Elderbach (Eldurbuh) fiai: Vilmos lovag,

Palkhard pozsonyi prépost, János, Fri-
gyes és Bertold, Elderbach-i 541

Elderbach (Ellerbach), Németo. 629,
634

Eldurbuch l. Elderbach
electus l. esztergomi és kalocsai érsek, csa-

nádi, erdélyi, nyitrai, pécsi és veszp-
rémi püspök, fehérvári prépost

Eles l. Éles
Éles (Eles, Elus dict.) János 440
– (Elus, Ellus dict.) János, pókai 574
életkor (fiatal, gyermek, idős, ifjú, kiskorú, öreg,

törvényes) 14–15, 41, 44, 48, 60, 62, 64,
71, 108, 198, 240, 334, 366–367, 403,
405, 440, 462, 473, 528, 601, 604–605,
609

Ellerbach l. Elderbach
Elleus l. Ellős
Ellős (Elleus), Ellős fia, csermendi 259
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– (Elleus, Ehelleus), Gábor fia 189, 192
– (Elleus), Lukács fia 143
– (Elleus), Mojs fia 164
– (Elleus), Miklós, Ellős és Klára apja,

csermendi 259, 429
Elluin, váradi püspök 3
Ellus l. Éles
Elmeg l. Elmegy
Elmegy (Elmeg) 107 (Bodrog m.)
előállítás 155–156, 183–184, 200, 274,

285, 314, 405, 440
elrablás 202
Elus l. Éles
elűzés (elkergetés) 119–120, 262, 266, 565,

598
Emoke l. Emőke
Emőke (Emoke), ma Nagyemőke

(Vel’ké Janikovce, Sz.) 94 (Nyitra m.)
Endes (Endus) 385, 422, 424 (Szabolcs m.)
Endey, Achk fia 475
Endre l. Kis Endre
– comes, borsi 161
– comes, Péter fia, Lukács, Vid, Máté és

Péter apja 11, 34, 55, 95–96
– l. még András
Endre l. Orros Endre
Endreych 413
Endus l. Endes
éneklőkanonok l. budai, csázmai, egri, fe-
hérvári, győri, váci, váradi, vasvári, vesz -
prémi, zágrábi
Enmistissa, tó 36
Eperies, völgy 239
eperies, földjel 239
Er l. Ér
Ér (Eer), árok 253
– (Eer, Er), folyó 72, 317, 464
– (Eer), patak 368
Er….. fia Miklós 161
Éradony l. Adony
Erdei 590 (Somogy m.)

Erdély (pars Transsilvana, partes
Transsilvane) 136, 280, 327, 329, 365,
387, 430, 434, 471, 508, 510, 574

erdélyi 7 megye 510
– alvajda l. Domonkos, Péter
– alvajdai ember 283–284, F46–F47
– herceg l. István, V.
– (fehérvári) Szt. Mihály arkangyal-egyház és

káptalanja 164, 166–168, 179, 209, 243,
280, 283–284, 306, 327, 329, 348, 355,
453, 507–509, 512, 574 (Fehér m.)

– prépost l. Domonkos
– püspök (electus confirmatus) l. András, De-

meter, Domonkos, Péter, Vilcina, Vil-
mos

– vajda l. András, Lack fia; Benedek,
Dénes, Dózsa, Imre, János, Kont Mik-
lós; László, Dezső fia; Máté, Mihály,
Miklós, Neuka, Roland, Tamás

– vajdai bírótársak 280
– vajdai ember (speciális) 175, 508–509, 512
– vajdai közgyűlés 280, 510
– vajdai prothonotarius l. Benedek, Gál
Erdew l. Erdő
Erdewheg l. Erdőhegy
Erdő (Erdew) fia Dénes 110
erdő 6, 19, 28–34, 38, 40, 44, 48–49, 54,

58, 67, 69, 74, 90, 97, 153–154, 168,
170, 177, 208, 220, 227, 239–240, 252–
253, 259, 292, 309, 318, 326, 365–368,
379, 390, 394, 401, 406, 408, 413, 441,
475, 477, 502, 526, 574, 612, 620–621

Erdőd fia Miklós, kecskési várnagy 164
Erdőhegy (Erdewheg), ma Pădureni,

Ro. 573 (Zaránd m.)
Erdőkürt l. Kürt
Erdőmocsolya l. Mocsolya
Erdőszakál l. Szakál
Erdőszombattelke l. Szombattelke
Erdőtelek (Erdutheluk, Erduteluk)

424 (Heves m.)
Erduteluk l. Erdőtelek
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Erdutheluk l. Erdőtelek
Erebya fia Egyed 124
Erezteyn, legelő 48
Érkeserű l. Keserű
Erne l. Ernye
Erney l. Ernye
Ernye (Erney), fehérvári dékán 54
– (Erne, Erney, Irineus), országbíró,

bán, nyitrai és szatmári comes, István
királynéi tárnokmester apja [Ákos nb.]
64, 98, F12–F13

– (Erne), Ányos fia, ramocsaházi 320
– (Erne) fia Mihály, szabolcsi szolgabíró,

márki 470
Érolaszi l. Olaszi
érsek l. esztergomi, kalocsai, raguzai,

spalatoi, zárai
Ersomlya l. Érsomlyó
Érsomlyó (Ersomlya), vár, Ro. 631

(Krassó m.)
Értarcsa l. Tarcsa
Erzsébet, magyar királyné, I. Károly fe-

lesége, I. Lajos, István és Károly anyja
205, 229, 288, 366–367, 400, 454, 494,
536, 549

– (E.), magyar királyné, I. Lajos felesége,
Mária anyja 523, 593, 604, 609–610,
621, 630–632, 636

–, Herbord leánya 345, 347
–, Konrád leánya 345, 347
–, monoszlói Csupor István leánya 462
eskü 30, 42, 83, 95–96, 116–117, 130–

131, 190–191, 195–197, 200–202, 244,
258, 266, 270–271, 308, 316–317, 325,
432–433, 497, 510, 521, 559–560, 574,
592, 595, 598

– földre 42, 274–275, 320, 332–333
esküdt polgár 354, 400, 448, 466, 563, 572,

579, 592, 596, 602, 605–606, F55
– ülnök 225, 310–312, 445, 472, 497, 510,

547, 559–560, 566, 595, 598
esküszöveg 190–191, 200–201

Estefan molna l. Istvánmalma
Esztergom megye 48
esztergomi comes (örökös) l. esztergomi érsek
– egyházkormányzó l. Demeter
– érsek (electus, confirmatus) l. Benedek,

Boleszló, Demeter, János, Jób, Miklós,
Tamás

– káptalan 253, 288–289, 291, 302 (Esz-
tergom m.)

– keresztes mester l. Jakab
– olvasókanonok l. Bálint
– (Strigonium) Szt. István király-ispotályos ház

kereszteseinek konventje 48, 118, F35
(Esztergom m.)

– Boldogságos Szűz-kolostor 593 (Esztergom m.)
– preceptor 48
– prépost l. János
Etreh fia Tamás 216
Euremnarha, hn. 4 (Bács m.)
Eurmen l. Örmény
Eusy 82 (Szerém m.)
Euz l. Ősz
Evreen l. Iriny
évszak 394
Ewrmen l. Örmény
Eymich fia Gergely 124
Eze fia Tamás 74
Ezluim l. Ezwlvin
ezüst 21, 37, 85, 103, 179, 297, 306, F6,

F10; l. még bánya
Ezwlvin (Ezluim), folyó 298

F
fa (alma-, berekuna, bik, byk, bokor, Bukwa,

Bukeu, cher, cheresna, cheresnye, cseresznye-,
curtuel, dió-, Eger, egur, fűz-, fyuz, gartan,
garthan, gemelchen, Gemulche, gertan,
gertean, gerthyan, gertian, gyertyán-, geszte-
nye-, gyo, gyrtean, gyümölcs-, haas, harast,
harazt, harazth, harost, harozt, harozth,
hárs-, has, horost, horozt, horozth, ihor, iwa,
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jawar, johor, kereszttel jelölt, keurus, körte-,
kurtel, kurtuel, mogyoró-, monero, monoro,
monorou, Munorou, munurou, Naar, nar,
nir, nyar, nyár-, nyr, platán-, rekethia, scil,
scyl, sil, szil-, szilva-, teulgh, thul, tölgy-, tul,
vadalma-, vadkörte-, zil, zyl) 4, 6, 11, 16,
19–20, 28–34, 36, 38, 40–41, 44, 46–
48, 58, 62, 74, 79, 87, 90, 95–96, 153,
187, 239, 253, 298, 309, 353, 368, 390–
391, 394, 401, 413, 441, 477, 502, 526,
596, 610

Fábián, szerviens 244
–, István fia, szentjakabi 597
–, Zeunuk fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Falkos (Folcus), Ludány nb., családi 94
– (Folkus), Farkas apja, szécsényi 71
falu 4–7, 9, 12, 16, 23–24, 42, 48, 53, 59,

64, 69, 90, 97, 108, 116–120, 129–132,
138, 147, 156–158, 168, 170, 172–174,
177, 187, 195–196, 198, 202, 209, 220,
225, 229, 252–253, 259, 269, 282, 284,
292, 294, 310–312, 314, 323, 332, 342,
348, 351, 353–354, 357, 368, 381, 388,
394, 399, 405, 406, 413, 426, 428, 431,
440, 449, 456, 472, 477, 484, 489, 495–
497, 505, 520–521, 536, 545–548, 556,
559–560, 567–568, 573, 589–590, 592,
596, 598–599, 606, 610, 612, 617–618,
627, 636, F6, F23, F29–F30, F39, F51,
F54–F55

– szokása 537
falunagy 30, 97, 113, 198, 299, 354, 441,

501, 510, 637, F53
familiáris 235, 242, 265, 535, 557–558,

588, 628–629; l. még királyi
famulus 279, 284, 303, 327, 340, 344, 348,

350, 371, 410, 421–422, 426–427, 440,
444, 447, 450, 452, 466, 517, 533, 567,
593, 614

Fântâlene l. Ős
Farcasuelg l. Farkasvölgy

Farkas 19
– mester, fehérvári prépost, királyi alkan-

cellár 43–45, F9
– mester, nyitrai olvasókanonok 94
–, Falkos fia, Tamás erdélyi vajda és Péter

apja, szécsényi 71, 220, 253, 511
– mester, Péter fia, szécsényi 511
–, Sebret fia, várjobbágy 33, 38
– fia Barnabás, királyi tárnok F24–F25
Farkasfalua l. Farkasfalva
Farkasfalva (Farkasfalua), ma Vlková,

Sz. 427 (Szepes m.)
Farkasudvar l. Dovorány
Farkasvölgy (Farcasuelg), völgy 44
fárói (ma Hvar, Ho.) püspök l. István
Feeleghaz l. Félegyház
Feelegyhaz l. Félegyház
Feelfolu l. Felfalu
Feermenus l. Fürményes
fegyver (bicellum, dárda, kard, kés, mellvért,

nyíl, páncél, sisak, tőr, vért) 12, 94, 119–
121, 130, 262, 266, 479–481, 567

Fehér (Albus dict.) Márton, szerviens
166, 168

Fehér-Körös (Feirkeres, Feyerkeris,
Feyrkeris, Feyrkyris), folyó 531, 532,
533, 616

Fehérvár (Alba), város, ma Székes -
fehérvár 56, 70, 84, 609, F7 (Fejér m.)

fehérvári dékán l. Ernye, Konstantin, Má-
tyás

– éneklőkanonok l. Jakab, Mike
– főesperes l. Máté
– káptalan 20, 27, 54, 65, 127, 330–331,

574, 588, 590, 599, F6 (Fejér m.)
– őrkanonok l. Ákos, Felicián, Mátyás
– prépost (electus) l. Achylles, Demeter, Far-

kas, János, Pál, Smaragd, Tamás, Tivadar
Feirkeres l. Fehér-Körös
fejéri comes l. Bánk, Leusták, Salamon 
Fejes (Feyes dict.) István, szalóki 341,

343
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Fekete (Niger) Mihály, olaszi 279
– (Niger) Miklós, szerviens 301
Feketev fia Hemv, hadakozó jobbágyfiú

59
Felcheriu l. Kér
Feldioara l. Földvár
Feldruch fia Miklós 458
Feleghaz l. Félegyház
Félegyház (Feleghaz, Feeleghaz,

Feel egy haz), ma Biharfélegyháza
(Roşiori, Ro.) 119–120, 124, 229, 254,
258, 261, 265, 317, 323 (Bihar m.)

félelem 222
Felfalu 519 (Heves m.)
– (Feelfolu), ma Marosfelfalu (Suseni,

Ro.) 168 (Torda m.)
Felguersenicha l. Felsőgerzence
Felicián, fehérvári őrkanonok 54
–, Záh fia 146, 185
– fia Miklós 264 
Felkér l. Kér
félmérő 36
Felpal l. Felpályi
Felpali l. Felpályi
Felpaly l. Felpályi
Felpályi (Felpal, Felpali, Felpaly, Fel -

pauli, FelPauli, Felpauly), ma Paleu,
Ro. 173–174, 211–212, 262, 266, 281
(Bihar m.)

Felpauli l. Felpályi
FelPauli l. Felpályi
Felpauly l. Felpályi
felségsértés 71
Felseubabyndal l. Babindal
Felseugersenche l. Felsőgerzence
Felsőbogáta l. Bogát
Felsőcsitár l. Csitár
Felsőgerzence (Felguersenicha, Fel -

seu gersenche, Ramachauelge), ma
Mikleuška, Ho. 31 (Körös m.)

Felsőidecs (Felydeech), ma Ideciul de
Sus, Ro. 168 (Torda m.)

Felsőoroszfalu (Superior Vruzfolu),
ma Oroszidecs (Deleni, Ro.) 168
(Torda m.)

Felsőszemeréd l. Szemeréd
Felsőszerdahely l. Szerdahely
Felsőtold l. Told
Felydeech l. Felsőidecs
Feneufeu l. Fenyőfő
Fenewfeu l. Fenyőfő
Feny 254 (Bihar m.)
fenyegetés 332
Fényeslitke l. Litke
Fenyőfő (Feneufeu, Fenewfeu) 239

(Veszprém m.)
Ferenc, leleszi konvent papja 566, 568
ferencesek 150
Fermenus l. Fürményes
ferto 16, 74
Feuenzorm l. Fövenyszarm
Feuldwar l. Földvár
Feyerkeris l. Fehér-Körös
Feyes l. Fejes
Feyrkeris l. Fehér-Körös
Feyrkyris l. Fehér-Körös
Fil’akovské Kováče l. Kovácsi
Finta (Fyntha) fia Márton F35
Firminiş l. Fürményes
fiúsítás 511
Flórián fia András 95–96
Fodor (Fudor dict.) Mihály, szerviens

155–156
fogott bíró 18, 23, 65–66, 69, 86, 94–96, 102,

110, 116–117, 151–152, 161, 190–191,
203, 214–215, 237, 244, 249–250, 252–
254, 259, 264, 274, 317, 320, 332, 335,
345, 349, 351, 379, 394, 398, 403, 411,
431–432, 440, 459, 462, 477, 502–503,
508, 534, 571, 573, 592, F38

fogság (börtön, elfogás) 12, 83, 85, 98, 100,
117, 136, 149, 190–191, 198, 217, 222,
270–271, 290, 308, 314, 320, 405, 510,
539, 542–543

fok (fuk) 34
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Folcus l. Falkos
Folkus l. Falkos
Fony 274 (Abaúj m.)
forint (arany-) 356, 402, 435, 439, 446, 466,

472, 474, 499, 516, 527, 531–532, 540,
547, 551, 554–555, 567, 571, 580, 620–
621, 629, 638

főesperes l. aradi, bácsi, békési, bekcsényi,
borsodi, borsovai, csongrádi, dubicai,
fehérvári, hevesi, honti, kamarcai,
kemléki, kézdi, küküllői, nógrádi,
orbászi, pankotai, patai, pesti, régeni,
szabolcsi, szanai, szegedi, szerémi, szi-
getfői, szolnoki, tárcai, ungi, vaskai,
zempléni

földbér 113, 261, 537
Földvár (Feuldwar), ma Melegföldvár

(Feldioara, Ro.) F40 (Doboka m.)
főpap 380, 420, 424, 609, F44–F45; l. még

királyi tanács, nádori és országbírói
bíró társak

Fövenyszarm (Feuenzorm, Fuen -
zorm) 215, 304 (Bihar m.)

fővesztés 12, 351
Fridel fia László, szentkirályi 531, 532
Friesach, Au. l. dénár
Frigyes, Elderbach fia, Elderbach-i 541
Fudor l. Fodor
Fuenzorm l. Fövenyszarm
Fulko, bodrogi comes 3
Furd fiai: Pál és Balázs, királyi tárnokok

F24–F25
Füged (Fygud), ma Nagyfüged 519

(Heves m.)
Fülek (Fylek), vár 366–367 (Nógrád m.)
Fülekkovácsi l. Kovácsi
Fülöp l. Balog Fülöp
– l. Lyppul Fülöp
– mester, bihari vicecomes 174, 211–212,

237
–, kürti 332

–, nádor, kunok bírája, szepesi és abaúj-
vári comes [Druget] 193–197, 202–
203, 205, 207, 216, 222, 225

– (Ph.), váci püspök, királynéi kancellár,
nógrádi comes 59–62, 64, 67, 71

–, váradi éneklőkanonok 304
–, vasvári comes 64
–, zágrábi püspök [Türje nb.] 15, 31 
– mester, Paris fia, Márton, Simon,

László és Jakab apja 318, 409, 502–
503, 524

Füred (Fyred), ma Kaposfüred 90 (So-
mogy m.)

Fürményes (Feermenus, Fermenus),
ma Firminiş, Ro. 124, 243 (Közép-
Szolnok m.)

Füzespatak (Fyuzespothak), folyó 252
Fygud l. Füged
Fylek l. Fülek
Fyntha l. Finta
Fyred l. Füred
Fyuzespothak l. Füzespatak

G
G l. Galícia
Gaal l. Gál
gabona (termény) 6, 36, 324, 501; l. még

árpa, búza, rozs, zab
Gábor (Gabrian, Gabriel) 31–32, 34
– (Gabriel) 374
– (Gabriel), László és Ellős apja 93, 173,

189, 192, 215
Gabrian l. Gábor
Gabriel l. Gábor
Gach l. Gács
Gachal l. Gacsal
Gachalkery l. Gacsalkér
Gachaluasary l. Gacsalvásári
Gachalvasary l. Gacsalvásári
Gachalwasary l. Gacsalvásári
Gács (Gach), ma Halič, Sz. 627 (Nóg-

rád m.)
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Gacsal (Gachal), Gacsal fia, gacsalkéri,
gacsalvásári 573

– (Gachal), György és Gacsal apja,
gacsalkéri, gacsalvásári 527, 540, 547,
551, 554, 573

Gacsalkér (Gachalkery, Keer) 547,
555, 616 (Zaránd m.)

Gacsalvásári (Gachalvasary, Gacha -
lua sary, Gachalwasary, Vasary,
Wasary) 527, 540, 547, 551, 554–555
(Zaránd m.)

Gaep l. Kapolcha
Gál mester 599
– mester, erdélyi vajdai prothonotarius

587
–, litteratus 440
– (Gaal) comes, Balog fia 108
–, Leusták fia 523
Galac (Galazy), ma Galacfalva (Galaţii

Bistriţei, Ro.) 574 (Doboka m.)
Galacfalva l. Galac
Galas 99
Galaţii Bistriţei l. Galac
Galazy l. Galac
Galgóc (antiqua Golgowch, Gol gouch),

ma Hlohovec, Sz. 68, 501 (Nyitra m.)
Galian 117 (Bihar m.)
Galícia (G) l. királyi privilegiális

intitulatio
Galsa, ma Ipolygalsa (Holiša, Sz.) 367–

368, 490, 513, 573 (Nógrád m.)
Galunga l. Kalanga
Gaman fia Mihály 81
Ganata (Ganta) 107 (Bodrog m.)
Ganda 279 (Heves m.)
Ganel fia Márton, vasvári szolgabíró,

köcski 233
Ganta l. Ganata
Gaphul l. Gyapol
Gapol l. Gyapol
Gapul l. Gyapol

Gara, ma Gorjani, Ho. 582, 587, 592,
595–596, 598–600, 602, 604–606, 610–
611, 613, 615, 618, 631 (Valkó m.)

garas 138, 260, 314, 344, 346–347
Garba l. Gorba
Gârbău Dejului l. Orbó
Gardun comes 95–96
Garešnica l. Gerzence
Garich l. Garics
Garics (Garich, Garig, Garigh, Garug,

Garyg, Garygh), vár, Ho. 28–29, 46–
47, 60, 87 (Körös m.)

– (Garig), hegy 31–32, 62
– (Garig, Garigh, Garyg, Garygh,

Gorigh), folyó 28, 47, 62, 87, 153,
502, 524, 539, 589

– (Garich, Garig, Garigh, Garyg, Garygh),
comitatus, districtus 16, 28–29, 40, 46,
60, 62, 79, 87, 159–160, 338, 379, 437,
525, 543, 576, 589 

Garig l. Garics
Garigh l. Garics
Garmanus, Tamás fia, Bertalan és Miklós

apja, királyi fegyvernökök comes-e
F19

Garug l. Garics
Garyg l. Garics
Garygh l. Garics
Gay, erdő 33
–, erdő 406
Gceterna, mocsár 44
Gean l. Dian
Geanfeuldy l. Dianfölde
Gebe, Gych-i István leánya 122
Gebech (Gebeech) mester, Tamás, Lő-

rinc, János, Leusták, Jakab, Domon-
kos, István és Miklós apja, hetesi 106,
158, 282, 294, 465, 523

Gebeech l. Gebech
Géc (Geech, Geecz), ma Magyargéc

220, 253 (Nógrád m.)
Geča l. Gecse
Gecche l. Gecse
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Geche l. Gecse
Gecse (Geche, Gecche), ma

Hernádgecse (Geča, Sz.) 346, 347
(Abaúj m.)

– (Geche) 152 
– (Gheche) fia Domonkos, jenői nemes

jobbágy 485
Geech l. Géc
Geecz l. Géc
Gegen l. Gégény 
Gégény (Gegen, Geget) 470, 613, 615

(Szabolcs m.)
Geget l. Gégény
Gekmen comes 229
Geledum 168 
Gelénes (Gylyenus) 311 (Szatmár m.)
Geleth l. Gilét
Gelka l. Gelke
Gelke (Gelka, Gyelke, Gyelka, Gelka),

malom 12, 592, 596, 610
Gellért (Gerard), Márton fia, Gerla-i 273
Gepal l. Gyapol
Gerard l. Gellért
Gerdetynch 476 (Varasd m.)
Geredinych fia Péter, jasztrebarszkai 299
Geregyen, István fia, Gych-i 122
Gerenche, folyó 239
Gerencher l. Gerencsér
Gerenchye l. Gerzence
Gerencsér (Gerencher), vár F55 (Fejér m.)
– (Gerencher 239 (Veszprém m.)
Gereven (Gerevin) fia Mihály, Ganda-i

279
Gerevin l. Gereven
Gergely l. Dobroyeuich Gergely
– l. Lábas Gergely
– 262
–, bán, somogyi comes [Péc nb.] 67
– mester, budai kanonok 524
–, csanádi püspök 71, 98
–, csanádi püspök [Fugyi] 494
– mester, csázmai kanonok 41
–, királyi familiáris 99

–, vasvári comes [Monoszló nb.] 59, 61
– mester, vasvári kanonok 231
– mester, vasvári kanonok 610
– mester, vasvári őrkanonok 351
–, Bod fia, bodfalvai 397
–, Egyed fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
–, Eymich fia 124
–, János fia, Tót Miklós apja, szomszédi

475, 477, 502–503
–, Lőrinc fia 162, 237
–, Mordek fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Péter fia 279
– comes, Roland fia, vásári 216
– comes, Tamás bán fia, kunok bírája,

monoszlói 9–10, 27, 49–50, 53 
–, Tamás fia, dalmadi 492
–, István apja 250, 317
– fia István, Koch-i officialis 341–343
– fia János, hevesi szolgabíró, terpesi 519
– fia János, szergényi 239
– fia Lack, kalondai 410, 424
– fia Mihály 553
– fia Miklós, szabolcsi vicecomes 584
– fiai: Miklós és István 405
Gergen, folyó 239
Gerla 273 (Békés m.)
Germanus fia Pető, kürti 332
Gerolt l. Girolt
Gerolth l. Girolt
Gersenche l. Gerzence
Gersunche l. Gerzence
Gertrúd, magyar királyné, II. András fe-

lesége 71
Geruasius (Geruaxius), Atri-i 567
Geruaxius l. Geruasius
Gerzence (Gerenchye, Gersunche,

Gresencha, Gresenche, Guersen -
cha, Guerzencha, Guerzenche), vár
és birtok, ma Garešnica, Ho. 33–34,
38, 73, 160 (Körös m.)
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– (Gersenche, Gresenche, Grezenche,
Grizincha, Guersenche, Guerse ni -
cha, Guerssenche, Kyus ~ Magnus
Gersenche, Parvus Guersen che),
folyó 31–34 

– (Gerzenche, Gresenche, Guersencha, Guer -
senche, Guersence, Guersenicha, Guer zence,
Guerzencha, Guerzenche, Gueruen che),
comitatus 31–34, 41, 43, 57–58, 60, 63,
374, 379 

gerzencei comes l. Olivér
– curialis comes l. Marcell
Gerzenche l. Gerzence
Gestus l. Gesztes
Gesztes (Gestus), vár 259a (Komárom m.)
gesztesi várnagy l. Tamás, Nagy Péter fia
Geur l. Győr
Geus fia Miklós, pordányi 278
Geustusera l. Tuzsér
Géza, II., magyar király, III. István apja 2
Gezzel László, budai polgár 572
Gheche l. Gecse
Ghirolt l. Girolt
Gilét (Geleth, Gylet), Miklós nádor és

János apja [Zsámboki] 274, 510, F38,
F42

– (Gyleth) fiai 413
Gimes (Gymus), vár, Sz. 366–367

(Nyitra m.)
gimesi várnagy l. István, Dénes fia
Gireeg fia Albert, hadakozó jobbágyfiú

59
Girolt (Gerolt), ma Ghirolt, Ro. 284

(Belső-Szolnok m.)
– (Gerolth), halászóhely 389 (Szabolcs m.)
Gletzl János, budai polgár 572
Grobic nemzetség F3
Globok, folyó 33
Glogouech, folyó 34
Glonnicha (Glonnycha), folyó 38
Glonnycha l. Glonnicha
Godan 53 (Bács m.)

Gogan mester, csázmai prépost, zágrábi
püspöki notarius 95–96

Golgouch l. Galgóc
Golobug 31 (Körös m.)
–, folyó 31
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy
Gomnech, vár, Ho. 636 (Körös m.)
Gopol l. Gyapol
Gora, Ho. 390–391 (Zágráb m.)
gorai johannita rendház és preceptor 390–391
Gorba, ma Garba (Gurba, Ro.) 307 (Za-

ránd m.)
Gorbanuk l. Gorbonok
Gorbonok (Gorbanuk), ma Kalinovac,

Ho. 620 (Körös m.)
Gordanus l. Gordus
Gordus (Gordanus) 28–29, 46 
Goreni l. Széplak
Gorgon, hegy 62
Gorigh l. Garics
Gorjani l. Gara
Gothard, zágrábi püspök 4, 6
– fia János 273
Gönyű (Gvnyu, Gwn, Gwnyu,

Gwnyw) 536, 579, 592, 596, 601–602,
605 (Győr m.)

Görzsöny (Kersen), ma Nemesgör-
zsöny 239 (Veszprém m.)

Graberya 475, 561 (Zágráb m.)
Graboa (Grabroa), völgy 29, 46
Grabroa l. Graboa
Gračenica l. Alsógerzence
Gradchech 477 (Zágráb m.)
Gradgna l. Gradna
Gradna (Gragdna), víz 17
Greben 221 (Körös m.)
Gréc, város, ma Zágráb része, Ho. 318

(Zágráb m.)
Gresencha l. Gerzence
Gresenche l. Gerzence
Gretzinger János, budai polgár 572
Grezenche l. Gerzence
Grizincha l. Gerzence
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Grossbachselten l. Karasztos
Gueden fia Egyed, hadakozó jobbágyfiú

59
Guelian, Celyak fia, hadakozó jobbágyfiú

59
Guerin, Miklós fia, gréci polgár 318
Guerold mester, szanai, orbászi és

dubicai főesperes, zágrábi kanonok 99
Guersence l. Gerzence
Guersencha l. Gerzence
Guersenche l. Gerzence
Guersenicha l. Gerzence
Guerssenche l. Gerzence
Gueruenche l. Gerzence
Guerzence l. Gerzence
Guerzencha l. Gerzence
Guerzenche l. Gerzence
Guge fia Sebeuk 259a
Guillermus l. Vilmos
Guinisa, szolga 9
Gukeled l. Gutkeled
Gula l. Gyula
Gumzyna, Wecheren fia, várjobbágy 60
Gurba l. Gorba
Gure l. Gyüre
Gurk, Gyuka fia, szabolcsi szolgabíró

138
– fia Miklós 146
– l. Zsurk
Gurmend l. Körmend
Guthfrid, királyi kancellár, aradi prépost 4
Guthkeled l. Gutkeled
Gutkeled (Gukeled, Guthkeled, Kuthkeled)

nemzetség 65–66, 103, 105, 123, 206,
225, F25

Gvnyu l. Gönyű
Gwn l. Gönyű
Gwnyu l. Gönyű
Gwnyw l. Gönyű
Gwylermus l. Vilmos
gyalázkodás 121
Gyapal l. Gyapol
Gyapol (Gapol, Gaphul, Gapul, Gepal,

Gopol, Gyapal, Gyapul, Gyopul)

132, 143, 314, 324, 335, 438, 520–521,
615, 638 (Bihar m.)

Gyapul l. Gyapol
Gyarmat (Gyarmath), ma Balassagyar-

mat 560 (Nógrád m.)
Gyarmath l. Gyarmat
Gyauzeg l. Diószeg
Gych 122 (Hont m.)
Gyelka l. Gelke
Gyelke l. Gelke
gyepű 17
gyilkosság (emberölés) 12, 42, 25, 71, 83, 97,

100, 116, 131, 170, 198, 217, 285, 290
– szándéka 121, 262
Gyimót (Gymolth, Iobagymolth,

Ioba gimolth), ma Nagygyimót 239
(Veszprém m.)

Gylet l. Gilét
Gyleth l. Gilét
Gylyenus l. Geléne
Gymolth l. Gyimót
Gymus l. Gimes
Gyopul l. Gyapol
Gyozeg l. Diószeg
Gyozegh l. Diószeg
Gyöngyösszőlős l. Szőlős
Győr (Geur, Yorfy), ma Győröcske 6

(Szabolcs m.)
– (Jaurinium) 172, 357, 381, 478, 537,

556, 570, 627 (Győr m.)
győri Boldogságos Szűz-egyház 239 (Győr m.)
– éneklőkanonok l. Miklós
– káptalan 208, 277–278, 357, 381, 592,

596, 605, 609, 611, F37, F53, F57
(Győr m.)

– olvasókanonok l. Mátyás
– őrkanonok l. Jakab
– prépost l. Mátyás
– püspök 245; l. még András, Dénes, Kál-

mán, Kozma, Miklós, Péter, Ugrin
– püspökség 483, 485
Győri (de Jaurino) Péter, budai polgár

572
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György l. Bebek György
– l. Nagy György
– l. Sdralych György
–, Bala-i 81
–, bihari curialis comes 150
–, egri kanonok, subnotarius 394
– mester, körösi comes 502–503 
–, nyitrai várjobbágy, centurio F12
–, pankotai polgár, Sixtus fivére 489, 527,

531–533, 540, 547, 551, 554–555
–, szerémi püspök 193–194
–, szigetfői főesperes 626
–, András fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
–, Beriszló fia, várjobbágy 28–29
–, Dian fia, garicsi 40
–, Doba fia 372
–, Domonkos fia, Pern-i officialis 352
–, Gacsal fia, gacsalkéri, gacsalvásári 527,

540, 547, 551, 554
–, György fia, Sabnycha-i 349
–, István fia 187
–, István fia, losonci 587, 591, 595
– mester, István fia, monoszlói 392, 462
–, Keme fia, Klára apja, bodföldei 230–

231, 241, 300, 487
– comes, Lukács fia 26 
–, Márk fia 452
–, Mihály fia 440
–, Mikec fia 153
–, Pető fia, Topolch-i 514
–, Póka fia, szentesi 530
–, Roland fia, szentimrei 180, 255
– mester, Sándor fia, köcski 337 
–, Sebestyén fia, abádi 595
–, Wlchata fia 79
– fia György, Sabnycha-i 349
– fia János, szentgyörgyi 394
– fia Lőrinc, besztereci 320
Győröcske l. Győr
Gyrco, bihari comes 4

Gyrk 605 (Vas m.)
Gyug l. Gyuge
Gyuge (Gyug) fiai: Adorján és András,

hadakozó jobbágyfiúk 59
gyújtogatás 25, 69, 97, 106, 130, 270–271,

335, 351, 390–391, 501, 521
Gyula, bodrogi comes [Kán nb.] 4
– (Gula) fia Gurk, szabolcsi szolgabíró

138
– fia István 124
– fia Miklós 388
– (Jula) fiai 259
Gyulafehérvár (Alba Gyule ~ Jule),

ma Alba Iulia, Ro. 359, 509 (Fehér m.);
l. még erdélyi káptalan

Gyurk fia István, gerzencei 379
Gyurke fia Pál 259
Gyüre (Gure) 350 (Szabolcs m.)
Gyznoy l. Disznajó

H
H l. Magyarország
háború (csata) 12, 14, 31, 60–61, 98
had(sereg) 36, 588, 636; l. még bárói, kirá-

lyi, nádori, szlavón báni
hadakozó l. jobbágyfiú 
hadnagy 19, F12
hadoszlás l. királyi, nádori
Hagensdorf  im Burgenland l. Karácsonfalva
Hagmas l. Hagymás
Hagymás (Hagmas), ma Hăşmaş, Ro.

209 (Belső-Szolnok m.)
Haholth l. Hahót
Hahót (Haholth) 568, 609–610 (Zala m.)
– (Haholth, Hoholth), István szlavón

bán apja F20–F22
Hajdúsámson l. Túrsámson
Hajdúszoboszló l. Szoboszló
hajós 9
Halap l. Haláp
Haláp (Halap), ma Cserháthaláp 332

(Nógrád m.)
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halász 9, 31, 33
halászat 170, 326, 341–342
halászóhely 4, 24, 172, 177, 252, 279, 292,

319, 341–342, 365, 389, 478
Halič l. Gács
Hallos l. Hollós
Halmajugra l. Ugra
Harabor (Hrabor), ma Nyitragaráb

(Chrabrany, Sz.) 92, 94 (Nyitra m.)
Harang 113, 176 (Békés m.)
– (Harangh, Harangud) 215, 317, 425,

438, 455 (Szabolcs m.)
Harangh l. Harang
Harangud l. Harang
Harastuicha l. Hrastovica
Harastuycha l. Hrastovica
Harazanycha l. Hrastovica
Haraztouicza l. Hrastovica
Haraztruicha l. Hrastovica
Harkyan 533 (Zaránd m.)
Harmac, ma Chrámec, Sz. 108 (Gömör m.)
harmincad 224, 228, 501
harmincadmentesség 296
harmincadszedő 224, 228, 296 
Harnadhaza 152 (Csanád m.)
Hárskút (Haskuth), ma Lipovník, Sz.

378 (Torna m.)
Hasguth l. Ásgút
Haskuth l. Hárskút
Hăşmaş l. Hagymás
Hásos (Hassas), ma Némethásos (De-

utsch Ehrensdorf), Au. 541 (Vas m.)
Hassas l. Hásos
hatalmaskodás 118–120, 173, 190–191,

195, 197, 221, 266, 280, 308, 320, 341–
342, 371, 418, 441, 445, 467, 510, 520,
533, 536, 565–566, 598 

hatalombaj(ban elbukás) 90, 326, 405, 428,
440, 638

határ (mege) 48
határjárás l. birtok bejárása
határjel lerombolása 288, 389, 467, 470
Havasalföld (partes Transalpine) 290

ház (épület) 6–7, 9, 29–31, 44, 46, 48, 69,
97, 106, 116, 119–121, 130, 266, 270–
271, 292–293, 317, 324, 335, 466, 501,
510, 574, 612 

– megtámadása 12, 190–191
házasság 9, 122, 138
Haznus 332 
Hazunfolwa 603
Hebsu l. Ebsev
Hedus 239 (Veszprém m.)
Heethur l. Hétúr
Heetus l. Hetes
hegy (berch, Berch, Beerch, byrch, Byrchhath,

Berchor, dumb) 29, 31, 46, 123, 239, 253,
284, 309, 340, 353, 368, 385–386, 389,
411, 477

Hegyesd, ma Nagyhegyes 229 (Sza-
bolcs m.)

Hegyközszentimre l. Szentimre
hegymester 501
hegyvám 269
Heidruh fia Jakab 37
Hektor, Pelbárt fia 18
– (Ictor) fia János 360–362
Hemorad l. Újtóvölgyfő
Hemv, Feketev fia, hadakozó jobbágyfiú

59
Hena fia Jakab, ludányi 21
Henchaza l. Henchida
Henchida (Henchyda, Henchaza),

ma Hencida 432–433 (Bihar m.)
Henchyda l. Henchida
Hencida l. Henchida
Hene l. Henye
Henee l. Henye
Henrik l. Nagy Henrik
– comes 40
– Hager, hosszúmezői soltész 546
–, veszprémi püspök és prépost [Kő-

szegi] 20, 193–194
–, Kozma fia, jákói 320
– fia András, sági hospes 351
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Henye (Hene) 138, 148, 154, 213, 219,
222, 310–312, 320, 384, 388–389, 402,
408, 467, 470, 497, 513, 517–518, 528,
530, 552, 568, 569 (Szabolcs m.)

– (Henee), ma Petőhenye 486 (Zala m.)
– (Hene) fiai, nagydémi 239
Herbolan, út 6
Herbord, Erzsébet apja 345, 347
herceg 295; l. még Albert, erdélyi, István,

Kálmán, Károly, László nádor
Herchenteleke 329 (Kolozs m.)
Herenchan l. Herencsény
Herencsény (Herenchan) 253 (Nóg-

rád m.)
Herman l. Hermán
Hermán (Herman) nemzetség 24, 52, 523
Hermann mester, veszprémi olvasókano-

nok 69
Hernádgecse l. Gecse
Herosth nemzetség 24 
hétdénáros adó 25
Hetes (Hetus, Hetys) 106–107 (Bod-

rog m.)
– (Heetus, Hethes, Hetus) 90, 158,

282, 294, 465, 523, 590 (Somogy m.)
hetesi Szt. György-egyház 282
Hethes l. Hetes
Hethur l. Hétúr
Hetiur l. Hétúr
Hétúr (Heethur, Hethur), ma Hetiur,

Ro. 243, 280 (Küküllő m.)
Hetus l. Hetes
Hetys l. Hetes
Heues l. Heves
Heueswar l. Heves
Heueswyuar l. Heves
Heueswywar l. Heves
Heves (Heues, Heueswar, Heueswywar,

Heueswyuar, Heueswywar, Hevesvywaar,
Heveswywar, Hewesvywaar, Heweswyuar)
megye 81, 264, 274, 279, 319, 405, 456,
559, 595, F54

– megye hatósága 519, 559, 595 

hevesi (újvári) comes l. Bánk; Miklós, Ger-
gely fia

– főesperes l. Mihály, Péter
– szolgabíró l. András, Roland fia; István,

János; János, Gergely fia
– vicecomes l. Péter, István fia
Hevesvywaar l. Heves
Heveswywar l. Heves
Hévíz (Calide Aque), ma Budapest

része 184, 190–191, 200 (Pilis m.)
Hewesvywaar l. Heves
Heweswyuar l. Heves
Heym l. Him
híd 31, 33, 44, 93, 102, 335, 501, 521, 596
Hidashollós l. Hollós
Him (Heym) fia Pál 401
hitbér 125, 210, 216, 458, 486, 487, 499
Hlohovec l. Galgóc
Hodon l. Adony
Hodra, víz 49
Hodus (Hudus) 198, 317, 421 (Bihar m.)
– (Hudus), folyó 53, 411
Hogov fiai, libertinus-ok 53–54
Hoholth l. Hahót
Hokovce l. Egeg
hold 19, 69, 124, 172, 470, 570, 590, 614
Holič l. Újvár
Holics l. Újvár
Holiša l. Galsa
Hollos l. Hollós
Hollós (Hallos, Hollos), ma

Hidashollós 259a, 596 (Vas m.)
Holmod, hegy 4
Holthmorus l. Holtmaros
Holtmaros (Holthmorus, Holt mo -

rus), ma Lunca Mureşului, Ro. 168,
365 (Belső-Szolnok m.)

Holtmorus l. Holtmaros
Homak l. Homok
Homok (Homak, Homuk) 90 (So-

mogy m.)
–, domb 389
homok 253
Homokterenye l. Terenye

406



Homuk l. Homok
honor 320, 329, 362, 417–103, 432–433,

438, 448, 455, 458, 530, 592, 594, 631–
316

Hont (Hunt, Hvnt) megye 302, 492, 560
– megye hatósága 302, 560 
honti comes 124; l. még Domonkos, Miklós

nádor fia
– főesperes l. Miklós
Horguicha (Horguycha) 477 (Zágráb m.)
Horguycha l. Horguicha
Horh 41 (Körös m.)
Horná Streda l. Szerdahely
Horné Semerovce l. Szemeréd
– Štitáre l. Csitár
Horostuncha l. Hrastovica
Horpach l. Horpács
Horpács (Horpach) 625–626 (Nógrád m.)
horvát bán l. Miklós, szécsi
Horvatin, Tholomer fia, predialis 41, 43
horvátok 294
Horvátország (C, regnum Croacie) l.

dalmát-horvát bán, Dalmát-Horvát
Bánság, horvát bán, királyi privilegiális
intitulatio, szlavón-horvát bán

hospes l. jobbágy, polgár
Hosszúmező (Longus campus) 170,

546 (Trencsén m.)
– (Longus campus), erdő 170
Hosszúpereszteg l. Pereszteg
Hothna, víz 390, 391
Houal fia Iván, gerzencei 379
hozomány 439
Hrabor l. Harabor
Hramethniak, patak 406
Hrastovica (Harastuicha, Haras tuy -

cha, Harazanycha, Haraz toui cza,
Haraztruicha, Horostuncha, Hraz -
touica, Hrazthouica, Hraztouicha)
7, 42, 95–96, 390–391 (Zágráb m.)

Hrazthouica l. Hrastovica
Hraztouica l. Hrastovica

Hraztouicha l. Hrastovica
Hrenna, völgy 153
Hricsó (Riczo), vár, Sz. 546 (Trencsén m.)
hricsói (al)várnagy 546
Hrusóc (Hrusouch, Hrusowcz, Hrw -

sewcz) 390, 477 (Zágráb m.)
Hrusouch l. Hrusóc
Hrusowcz l. Hrusóc
Hrwsewcz l. Hrusóc
Hubošovce l. Szentgyörgy
Hudina 40 
Hudus l. Hodus
Hudustelek 152 (Csanád m.)
Hugagh l. Hugyag
Hugyag (Hugagh, Kyushugagh) 253

(Nógrád m.)
Hulda, szolga 9
Hungaricalis civitas Wyssegradiensis l. visegrádi
magyar városrész
Hungarus l. Magyar
Hunt l. Hont
Hunth 152 (Csanád m.)
hűtlen(ség) 24, 98, 146, 154, 159–160, 186,

232, 238, 242, 310–312, 320, 384, 388,
604, 631, F18, F32

Huzyuperezteg l. Pereszteg
Hvar l. fárói püspök
Hvnt l. Hont
Hwzyuperezteg l. Pereszteg
Hymelinna, hn. 28 (Körös m.)
Hymilich 14 (Nyitra m.)

I
Ianca l. Ivánkafalva
Ianka l. Ivánka
Iankahaza l. Ivánkafalva
Iara de Mureş l. Jára
Ibrony (Ibrun, Ybrun) 138, 186 (Sza-

bolcs m.)
Ibrun l. Ibrony
Ictor l. Hektor
Ida, ma Nagyida (Vel’ká Ida, Sz.) 394

(Abaúj m.)
Ideciu de Jos l. Alsóidecs
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Ideciul de Sus l. Felsőidecs
Idex, Petend-i 553
idézés 6, 19, 25, 30, 114, 131, 147–148,

155–156, 162, 174, 181, 184, 189, 192,
203, 234–235, 239, 259a, 279, 284,
288, 305, 307, 332, 343, 369–370, 388,
399, 415, 438, 440, 455, 490–491, 500,
505–506, 545, 548, 553, 568, 577, 579,
587, 599, 605–606, 615, 618, 623, 625,
F53

– pecséttel 305, 421, 451 
–, végleges 505, 545, 548, 568
idézőlevél 128, 162, 334, 339, 388, 415,

425, 505, 519, 545, 548, 592, 611
időjárás (áradás, eső, hó, hideg) 279, 440, 477,

521
ifjabb király l. István, V.
– királyi kancellár l. Péter
Ieper l. Ipri
Igaar l. Igar
Igar (Igaar, Iggar), ma Tiszaigar 210,

264 (Heves m.)
Iggar l. Igar
Ighazus Sceulus l. Egyházasszőlős
Ileu (Illeu, Illeutou), halászóhely 341–

342 (Heves m.)
Illés, Oryhuan-i 108
–, raguzai érsek 523
–, Chakan fia 44
–, Ősz Miklós fia, szentiváni 514
– fia Balázs, körösi szolgabíró 503
– fiai: Demeter és János, pölöskei 581
Illeu l. Ileu
Illeutou l. Ileu
Ilona, apáti Imre anyja 486
Ilsauicha l. Olysavica
Ilsouicha l. Olysavica
imaház 116
Imbreg l. Imreg
Imre mester, bekcsényi főesperes, zág-

rábi kanonok 477
– mester, budai kanonok 326, 365, 524

–, egri olvasókanonok 410
–, magyar király 3, 6
–, nádor, kunok bírája, erdélyi vajda, ki-

rályi lovászmester, Hermán nb.
[Lackfi] 476, 523, 541, 565–566, 568–
569

–, somogyi comes [Csák nb.] 60, 62
– (E.), váradi püspök 137, 150–151
–, Imre fia, detki F38
–, István fia, kalondai 504, 534
– mester, Ivánka fia 150 
–, János fia, Moroucha-i 564
–, Kopolcs fia, apáti 615
–, László fia 152
–, Lökös fia, ivánkafalvi 582
–, Márk fia 458
–, Miklós fia, mezői 613, 615
–, Pál fia, János, Miklós, István és Imre

apja, várnagy, kompolti, detki, visontai
405, F32–F34, F36, F38

– mester, comes, Renold fia, László apja
142, 211, 304, 316 

–, Roland fia, szentimrei 180, 255, 459
–, Simon fia, kállói, apáti 310–312, 384,

388–389, 467, 470, 504
–, Szeme fia, bodföldei 230–231, 241,

300, 397
–, Tamás fia, apáti 486
–, Wlchata fia 79
– fia Domonkos, körmendi polgár 84
– fia László, nyüvedi 305, 313, 399, 415
– fia Péter, szikszói 460
Imreg (Imbreg), ma Brehov, Sz. 344

(Zemplén m.)
Indrih (Indruh) comes 21, 23
Indruh l. Indrih
Ine l. Nagy Ine
Ineu l. Jenő
Inferior Ketudhida l. Kehida
Ingulhard comes fia Mihály, visegrádi

polgár 466
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Ioachim l. Joachim
Ioachin l. Joachim
Ioachyn l. Joachim
Ioanca l. Ivánka
Ioancha l. Ivánka
Ioanka l. Ivánka
Iobagimolth l. Gyimót
Iobagymolth l. Gyimót
Iohanca l. Ivánka
Iohanka l. Ivánka
Iohannca l. Ivánka
Iouachyn l. Joachim
Iouancha l. Ivánka
Iouanka l. Ivánka
Iowanca l. Ivánka
Iowancha l. Ivánka
Iowanka l. Ivánka
Ipoch fia István 349
Ipolit fiai: Örkény bán és Dénes, Tomaj

nb. 82
Ipoly (Ipul, Ypol), folyó 253, 368
Ipolygalsa l. Galsa
Ipolynyitra l. Nyitra
Ipolyság l. sági
Ipri (Ypry), ma Ieper/Ypres, Belgium

132, 134 
Ipul l. Ipoly
Iranka l. Ivánka
Irina l. Iriny
Irineus l. Ernye
Iriny (Evreen), ma Irina, Ro. 124

(Közép-Szolnok m.)
Irislaus l. Iroszló
Irizlaus l. Iroszló
Irmusd l. Irnusd
Irmusth l. Irnusd
írnok 511, 566, 572
Irnusd (Irmusd, Irmusth) mester,

Agmánd fia, varsányi 401, 487
Iroszló (Irislaus, Irizlaus, Iruzlaus) fia

Iván 17, 64, 95–96
irtás 394
Iruzlaus l. Iroszló
Isep l. Izsép
Isip l. Izsép
Isiph l. Izsép

ispotályos ház 2; l. még esztergomi
István l. Agg István
– l. Bebek István
– l. Boorh István
– l. Chwlak István
– l. Csupor István
– l. Fejes István
– l. Konak István
– l. Magyar István
– l. Német István
– l. Orros István
– l. Polhus István
– l. Ravasz István
– l. Szakállas István
– 74 
– 78
– 315 
– 507
–, bácsi prépost 9
– comes, borsi 134, 151
–, borsovai alesperes, pap, Pethun-i 187
–, csanádi püspök 2
–, erdélyi vajda, szolnoki comes [Lackfi]

494
–, fárói püspök 476, 523, 541
–, félegyházi 261, 265
–, herceg, I. Lajos fivére 494
–, hevesi szolgabíró, Vaya-i 519
–, kalocsai érsek [Báncsa nb.] 59–62, 64,

67, 71
–, kalocsai érsek, nyitrai püspök (electus),

sacre pagine professor [Frankói] 430,
476, 494, 523, 541

–, Kathy-i 405
–, királyi asztalnokmester, pozsonyi

comes [Csák nb.] 71
– mester, királyi kamaramester 48
– mester, királyi kúria notarius-a, pándi

596 
–, királyi lovászmester [Lackfi] 541 
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–, királyi tárnokmester 59–60
–, köbölkúti 332
–, litteratus 466
–, macsói bán [Kórógyi] 604 
–, I., magyar király 1
–, V., magyar király, ifjabb király, erdélyi

herceg, kunok ura, IV. Béla fia, IV.
László apja 55–56, 59, 61–62, 95–96,
103, 223, 230–231, 241, 304, F14–F16,
F26, F49

–, pannonhalmi konvent tagja F29
–, szabolcsi 618
–, szerémi püspök [Paksi] 541
– comes, szerviens 274
–, szlavón bán, stájer kapitány, Joachim

és Miklós apja, Gutkeled nb. 17, 22,
25, 30, 83, 103

–, Thude-i 124
–, váradelőhegyi konvent tagja 362
–, váradi éneklőkanonok és dékán 638
–, váradi káptalan karpapja 491
–, váradi káptalan klerikusa 615
–, váradi prépost 240
–, várjobbágy 28
–, vasvári dékán 401
– mester, vasvári éneklőkanonok 351
– mester, veszprémi őrkanonok 331
–, veszprémi püspök, királynéi kancellár

[Harkácsi] 328, 331
– mester, zágrábi éneklőkanonok 413 
–, zágrábi püspök 7
–, Albert fia 81
– comes, Apaj fia 145, 147–148 
–, Apród ..... fia, taródfalvi F37
–, Babonics fia, János apja, bán 177
–, Balázs fia, gacsalkéri 616
–, Bán fia, versegi 332
–, Beke fia 599
–, Bochou fia, henchidai 178, 212, 234,

432, 433

–, Bodou fia, várjobbágy 73
–, Buda fia 100
–, Celyak fia, hadakozó jobbágyfiú 59
– mester, Cseh Jakab fia 210 
–, Csenik fia, vasvári prépost, ugodi 486,

578
–, Demeter fia, szepetki 486
– mester, Dénes fia, István és Dénes

apja, szörényi bán, vasvári comes,
Tomaj nb., losonci, régeni 118, 166,
168, 179–180, 209, 216–217, 219, 233,
249, 255, 263–264, 269, 274–275, 279,
287, 289–290, 303, 319–320, 329, 334,
340–347, 350, 355, 365–368, 371, 373,
410, 423–424, 430, 456, 458–460, 466,
471, 479–481, 497, 499–500, 505,
507–510, 512, 517, 528–530, 538, 553,
565, 571–572, 574, 580, 598 

–, Ernye fia, királynéi tárnokmester
[Ákos nb.] 98

–, Gebech fia, hetesi 294
–, Gergely fia 317
–, Gergely fia 405
–, Gergely fia, Koch-i officialis 341–343
–, III., II. Géza fia, magyar király 2
–, Gyula fia 124
–, Gyurk fia, gerzencei 379
– mester, Hahót fia, szlavón bán F20–

F22
–, Imre fia, detki F38
–, Ipoch fia, Péter apja 349
–, István fia 240 
–, István fia 398, 404–405, 440, 452
– mester, István fia, szörényi bán, temesi

és csanádi comes, lovag, Tomaj nb., lo-
sonci 587, 591, 623–627, 631–633,
635–637 

– mester, István szörényi bán fia, Tomaj
nb., losonci 430, 471 

410



– mester, Ivánka fia, János és Péter apja,
Gutkeled nb., ivánkafalvi, dorogi 150,
155–156, 161–162, 169, 200–202, 204,
206, 215, 225, 234–235, 237, 248, 250–
252, 257–258, 262, 277–278, 314, 317,
321, 323, 352, 582

–, Jakab fia, karasztosi 577, 578
–, Jakab fia, officialis 449
–, Jakab fia, szakácsi 599
– mester, János fia, décsei 349, 514, 524,

539, 542, 557–558, 576, 585–586, 589 
–, János fia, Imre apja, kalondai 460, 534
–, János fia, Moroucha-i 564
–, János fia, szerviens 155–156
–, Keled fia, György, Domonkos, János,

László és Keled apja 187
–, Lampert fia 240
–, László fia, körösi szolgabíró 502–503
–, Lőrinc fia, rozvágyi 505
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, kanizsai

430, 476, 514, 523–524, 539, 541–543
–, Lukács fia, László, Lukács és Miklós

apja, gyapoli 143, 314, 317, 335, 438,
520–521

–, Márk fia 229
–, Máté fia, henyei 486
–, Máté fia, turopoljei 406, 409, 413–414
–, Mátyás fia 458
–, Mihály fia 279
–, Mihály fia 341, 343
–, Mihály fia, apagyi 320
– mester, Mikcs bán fia, István és Ákos

apja 398, 404–405, 440, 452
– mester, Miklós bán fia, lendvai 589,

F59 
–, Miklós erdélyi vajda fia, István apja

240
–, Miklós fia, dománhidai 308
–, Miklós fia, gyapoli 615, 638
–, Miklós fia, szerviens 265

–, Pál fia 226
–, Pál fia 253
–, Pál fia 61
–, Pál fia, Bonoma-i 301
–, Pelbárt fia 125
–, Péter fia 320
–, Péter fia, Csák nb. 239
–, Péter fia, szécsényi 253, 511
–, Porch fia, László apja, pásztói 516
–, Radoszló bán apja [Babonics] 85, 98
– mester, Roland fia, vasvári vicecomes

448
– mester, Tamás fia, István és László szö-

rényi bánok, György és Albert apja,
Tomaj nb., losonci, régeni, szent már -
toni 350, 384, 388–389, 402–403, 408,
416–417, 422, 424, 426, 430, 458, 460,
467–471, 490–491, 497, 504, 506–508,
512–513, 517–518, 529, 534–535, 538,
545, 548–549, 568–569, 574, 587, 591,
595, 617, 620–621, 623–627, 631–633,
635–637

–, Tamás fia, Tomaj nb., régeni 179
–, Tegzew fia, András apja, Doboua-i

326, 338, 349
–, Vörös Tamás fia, kaplati 603
–, ….. fia 464
–, László és Domonkos apja, berencsi

320, 340
–, Geregyen, Miklós és Gebe apja, Gych-i

122
– fia Balázs, újkörösi polgár 354
– fia Basna, Ludány nb. 88, 94
– fia Benedek, litteratus 547–551
– fia Koppány, Harkyan-i 531–533
– fia László, gorbonoki 620
– fia Makariás 15, 53
– fia Miklós 209
– fia Miklós, bodföldei 320
– fia Miklós, nádasdi 332
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– fia Pál, pelbárthidai 198
– fia Péter, hevesi vicecomes, Felfalu-i

519
– fiai: Leusták, Raach és Mojs, kovácsi 69
– fiai: János és Fábián, szentjakabi 597
Istvánmalma (Estefan molna), malom

368
Istvánvölgye (Stephanwelge, Ste phan -

wlge) 477 (Zágráb m.)
Isyp l. Izsép
Itália 588, 591
Itteuyn, út 406
Iuachin l. Joachim
Iuachyn l. Joachim
Iuacin l. Joachim
Iuahen l. Joachim
Iuan l. Iván
Iuanca l. Ivánka
Iuanch 477 (Zágráb m.)
Iuanka l. Ivánka
Iuuanka l. Ivánka
Ivachin l. Joachim
Ivachyn l. Joachim
Ivacin l. Joachim
Ivan l. Iván
Iván (Iwan), Balsan fia, újkörösi polgár

354
– (Ivan, Iwan), Beriszló fia 46, 79
– (Iwan), Beryuoy fia 46
– (Iwan), Dragchyn fia, várjobbágy 73
– (Iuan, Ivan, Iwan) mester, comes,

Egyed fia, András, László és Demeter
apja, kállói, apáti 113, 154, 161, 176,
219, 310–312, 320, 384, 387–389, 402,
408, 425, 438, 455, 467, 470, 504, F58 

– (Iwan), Houal fia, Dénes apja,
gerzencei 379

– (Ivan, Iwan) comes, Iroszló fia 17, 64,
95–96

– (Iwan) comes, Iván fia, turopoljei 406–
407, 409, 413–414

– (Iwan), Nothk fia 176

– (Iwan), váradi éneklőkanonok 105
– (Iwan) fia Dezső, alnádor 405
– (Iwan) fia Iván, turopoljei 406–407,

409, 413–414
– (Iwan) fia Ivánka, halápi 332
– (Iwan) fia Miklós, terbelédi 365
Ivanca l. Ivánka
Ivancha l. Ivánka
Ivanchyn l. Joachim
Ivanka l. Ivánka
Ivánka (Juanca) 9 
– (Iohanca, Iowanka, Ivanka, Ivancha),

szerviens 195, 197
– (Ivanka), sztrecsényi 382
– (Iwanka), váradi püspök és olvasóka-

nonok 105, 193–194
– (Ioanka, Ioancha, Ioanca, Iohanca,

Iohanka, Iohannca, Iouancha,
Iouanka, Iowancha, Iranka, Iuanka,
Ivanca, Ivanka, Iwanca, Iwancha,
Iwancka, Iwanka, Jovanka, Jowanka)
mester, comes, Adony fia, Miklós,
Tamás, István, Jakcs és Lökös apja,
Gutkeled nb., ivánkafalvi, dorogi,
negyvenszili 65–66, 72, 75, 77–78, 80,
89, 101, 104, 110, 113, 121, 123, 127–
132, 134, 137, 144–145, 147–148,
150–151, 155–156, 161–162, 169,
173–176, 178, 183–184, 190–191,
195–197, 200–207, 212, 215, 225, 229,
234–235, 237, 244, 247–248, 251–252,
254, 256–258, 260–262, 265–266,
276–278, 308, 314–315, 317, 321,
323–324, 339, 352, 418, 436, 445, 449,
464, 493, 515

– (Iwanka), Iván fia, halápi 332
– (Ianka, Ioanca, Iohanca, Iohanka,

Ioanka, Iouancha, Iowanca, Iuanca,
Iuanka, Iuuanka, Ivanca, Ivancha,
Ivanka, Iwanca, Iwancha, Iwanka,
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Jowanka, Ywanka) mester, comes, Kis
Kozma fia, János apja, Gutkeled nb.,
pelbárthidai, újfalvi 111, 117, 123, 127,
129–134, 135–137, 144, 155–156, 171,
176, 181, 189, 192, 198, 212, 215, 234–
235, 247–248, 250–252, 254, 256–257,
268, 270–272, 277, 281, 285, 301, 304–
305, 313–314, 316, 321–323, 325, 335,
339, 352, 393, 399, 411–412, 415, 418–
421, 425, 428, 431–433, 435–436, 439,
445, 438, 445–446, 451, 455, 464, 472,
474, 495, 520–521

– (Iwanka), Lénárd fia 367
– (Iwanka), Mihály fia, várjobbágy 33, 38,

57
– (Iuanka) fia János, ősi 574
– (Iwanka) fia Imre 150 
Ivánkafalva (Iwankafalua, Iwanka -

folua, Iankahaza, Iwankahaza), ma
Jankafalva (Ianca, Ro.) 314, 436, 445,
449, 464, 493, 515, 582, 607 (Bihar m.)

Iványos l. Jánosfalva
Iwachin l. Joachim
Iwachyn l. Joachim
Iwan l. Iván
Iwanca l. Ivánka
Iwancha l. Ivánka
Iwancka l. Ivánka
Iwanka l. Ivánka
Iwankafalua l. Ivánkafalva
Iwankafolua l. Ivánkafalva
Iwankahaza l. Ivánkafalva
Izdenc (Izdench, Yzdench, Zdnech),

vár  és birtok, ma Zdenci, Ho. 29, 160
(Körös m.)

– (Yzdench), folyó 29, 153
Izdench l. Izdenc
Izoor l. Izor
Izor (Izoor), tó 239
Izsép (Isip, Isyp) comes, blinjai 95–96
– (Isep), Bogdan fia 74
– (Isiph) fia Sach, egegi 122

J
J. l. János
Jaachk l. Jakcs
Jacabfolua l. Jakabfalva
Jachk l. Jakcs
Jacus l. Jakab
Jadra l. Zára
Jagnedouicha, mocsár 406
Jakab l. Cseh Jakab
– l. Kis Jakab
– l. Nagy Jakab
– l. Pénzes Jakab
– l. Stoysich Jakab
– l. Szerecsen Jakab
– 38
– 74 
– 78
– 285
–, apagyi 505, 568
–, bácsi káptalan tagja 9
– mester, békési főesperes, váradi püs-

pöki vikárius 137
– mester, bihari vicecomes 323
– mester, budai kanonok 524 
–, budai őrkanonok 220
–, budai polgár, szűcs 572 
–, csázmai éneklőkanonok 15
–, esztergomi keresztes mester F35
–, fehérvári éneklőkanonok 27, F6
–, győri őrkanonok 208
–, hadnagy 19
–, keserűi 314
–, litteratus, notarius 306, 327
–, makarskai püspök 541
– comes, országbíró, királyi városok bí-

rája, nádori prothonotarius, szepesi
481, 545, 568, 571, 579, 590, 592, F57

– (Jacus, Jakus), pozsonyi bíró 375–377
–, Thude-i 124
–, váradelőhegyi prépost 100–101, 183,

201, 204–205
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–, váradi őrkanonok 240
–, András fia 320
–, Bertalan fia, kidei 124
– mester, Dénes fia, Anna apja, komlósi,

ásgúti 378, 392 
– mester, Dénes fia, körösi comes 353–

354
–, Dénes fia, körösszegi várnagy 317
– mester, Dózsa nádor fia, szabolcsi

comes [Debreceni] 163, 202, 274, 314
–, Fülöp fia 502–503
–, Gebech fia, hetesi 294, 523
–, Heidruh fia 37
–, Hena fia, ludányi 21
–, Jakab fia, Miklós apja, lónyai 320, 423
–, Joachim fia, Péter és Miklós apja,

szentiváni 514
–, Jordan fia, svábi 427
–, József  fia, budai kanonok 326
–, Kozma fia, félegyházi 258
–, László fia, farkasfalvi 427
–, Lothard fia 154, 186
–, Lőrinc fia, papfalvi 580
–, Mátyás fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522 
–, Mihály fia, István és Miklós apja,

karasztosi 577, 578
–, Onch fia 3
–, Ostorman fia, körmendi polgár 84
– mester, Paska fia 405 
–, Pelbárt fia, Klára apja, abádi 125, 216,

274
–, Péter fia 125
–, Péter fia, rábéi 304
–, Péter fia, verebélyi 332
–, Roland fia, szentimrei 255
–, Sys fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Tamás fia 283
–, Tamás fia 336
–, Varjú Péter fia 332

– fia András 283
– fia Cikó, Hodus-i 198
– fia István, officialis 449
– fia István, szakácsi 599
– fia Jakab, lónyai 320
– fia János, bodföldei 230–231, 241, 300,

397, 441
– fia János, olysavicai 427
– fia Mihály, szentegyedi 348
– fia Péter, anarcsi 383
– l. még Jakcs
Jakabfalva (Jacabfolua), ma Magyar -

jakabfalva (Jakubovany, Sz.) 398, 405
(Sáros m.)

Jakabos (Jakabus) 368
Jakabus l. Jakabos
Jakch l. Jakcs
Jakcs (Jaakch, Jachk, Jakch, Jekch, Jakab)

mester, Ivánka fia, váradi püspöki udvar -
bíró, Gutkeled nb., ivánkafalvi, dorogi
155–156, 183–184, 190–191, 195, 197,
203–207, 215, 225, 229, 234–235, 237,
247–248, 250–252, 257, 277–278, 315,
317, 321, 323–324, 339, 418, 436, 445,
449, 464, 515

Jaklynch 82 (Szerém m.)
Jako l. Jákó, Nagy Jákó
Jákó (Jakou), ma Nyírjákó 320, 350

(Szabolcs m.)
– l. Nagy Jákó
– (Jako) fia Panyit, terenyei 125
– (Jakou) fia ….. 530
Jakou l. Jákó
Jakovkagaya l. Kágya 
Jakow l. Nagy Jákó
Jakubovany l. Jakabfalva
Jakus l. Jakus
Jankafalva l. Ivánkafalva
János l. Bán János
– l. Bolognai János
– l. Druget János
– l. Éles János
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– l. Gletzl János
– l. Gretzinger János
– l. Kakas János
– l. Kerek János
– l. Loal János
– l. Lybeleyb János
– l. Nagy János
– l. Ördög János
– l. Pap János
– l. Pernhauser János
– l. Pozsonyi János
– l. Sator János
– l. Szarka János
– l. Székely János
– l. Szőke János
– l. Tuzan János
– l. Vitéz János
– l. Vörös János
– l. Zempléni János
– 6
– 28
– 41
– 184
– mester 207
– 464
– 507
–, apagyi 416–417, 421
–, aradi aléneklőkanonok 554
–, bácsi dékán 9
–, bán [Horváti] 632
– mester, bihari vicecomes 173
–, bogdányi 320
– mester, borsodi főesperes, egri püspöki

vikárius 263, 345, 373, 410
– mester, budai kanonok 524 
–, dedrádi plébános 209
–, egri káptalan karpapja 320, 342–343
–, egri olvasókanonok 373, 392
–, egri őrkanonok 373, 392
–, erdélyi vajda, szolnoki comes 59–60

–, esztergomi és kalocsai érsek, csanádi
püspök 3–4, 6–7 

–, esztergomi prépost, királynéi káplán
593

– mester, fehérvári prépost, küküllői
főesperes 160, 177

–, gerzencei 63
–, győri káptalan klerikusa 596
–, hevesi szolgabíró, fügedi 519
–, juhász 7
–, kalocsai érsek [Hontpázmány nb.] 98 
–, klerikus 274
–, knini püspök 476
–, körmendi bíró 596
–, körösszegi pap 139
–, leleszi prépost 517, 566, 569
–, litteratus, notarius, berceli 274, 359,

460
–, megyeri 320
–, mezői 215
–, monyorói pap 209
– mester, nádori notarius, Tylay-i 592,

596 
– mester, notarius 251
–, nyitrai püspök 193–194
– (Janus), nyitrai várjobbágy, hadnagy

F12
–, XXII., pápa 267
–, pannonhalmi konvent káplánja, varsá-

nyi pap 606
–, ricsei 360–361
– (J.), scardonai püspök 39
–, spalatoi érsek 59–62, 64, 67, 71
–, svábi 427
–, szepesi káptalan karpapja 440
–, szerviens 100
–, szigetfői főesperes 583
–, szlavón al-bán 349
–, váci őrkanonok 583
–, váci püspök [de Surdis] 523, 541
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–, váradelőhegyi konvent tagja 142
–, váradelőhegyi prépost 305, 316, 335,

352, 362
–, váradi káptalan klerikusa 415
–, váradi olvasókanonok 240
– mester, vasvári dékán 351, 486, 614 
–, versegi 332
– mester, veszprémi olvasókanonok 331
–, veszprémi őrkanonok 20
– mester, veszprémi prépost 331 
–, veszprémi püspök [Garai] 430, 494
–, veszprémi szolgabíró 336
–, visegrádi polgár, bolognai 466
–, vránai perjel, Palichna-i 597
–, zágrábi őrkanonok 349, 406
–, zágrábi püspök 95–96, 98
–, Aba fia, Aba-i 320
– mester, Agmánd fia, varsányi 401, 487 
– comes, Albert fia 122 
–, Anda fia 325
–, Apród ..... fia, taródfalvi F37
– mester, Atyusz fia 337 
–, Babonics fia, szlavón bán 160, 193
–, Balázs fia 279
–, Balázs fia, János apja, szentmihálytelki

426, 453, 468, 507
–, Bálint fia, kereki 547
–, Becse fia 3
–, Bedech fia, aszúpataki 332
–, Benke fia 150
– mester, Bereck fia, László apja, bátori

340 
–, Bok László fia 163
–, Boorh István fia, várjobbágy 73
–, Bosou fia 499
–, Buza fia 234–235
–, Chuey fia 153
–, Demeter fia, kállói 455, 493
–, Dénes fia, János apja, Csolt nb., Gerla-

i 273, 297

–, Dénes fia, pocsaji 432–433
–, Domonkos fia, körmendi polgár 563
–, Elderbach fia, Elderbach-i 541, 629, 634
– mester, Gebech fia, régen főesperes, ki-

rályi káplán, hetesi 294
–, Gergely fia, hevesi szolgabíró, terpesi 519
–, Gergely fia, szergényi 239
– mester, Gilét fia 274
–, Gilét fia, Keserű Péter apja 510
– mester, Gothard fia 273 
–, György fia, szentgyörgyi 394
–, Hektor fia 360–362
–, Illés fia, pölöskei 581
–, Imre fia, visontai, detki 405, F38
– comes, István bán fia [Babonics] 177
–, István fia 187
–, István fia, ivánkafalvi 352, 582
–, István fia, monoszlói 462
–, István fia, szentjakabi 597
– mester, Ivánka fia, Gutkeled nb., pelbárt -

hidai, újfalvi 155–156, 171, 181, 189,
192, 198, 212, 215, 234–235, 247–248,
250–252, 254, 256–257, 268, 270–272,
277, 281, 285, 301, 304–305, 313–314,
316, 321–323, 325, 335, 339, 352, 393,
399, 411–412, 415, 418–421, 425, 428,
431–433, 435–436, 438–439, 445–446,
451, 455, 464, 472, 474, 495, 520–521

–, Ivánka fia, ősi 574
–, Jakab fia, bodföldei 230–231, 241, 300,

397, 441
–, Jakab fia, olysavicai 427
–, János fia 349
–, János fia, Csolt nb. 297
– mester, János fia, décsei 349, 353, 576,

589 
–, János fia, szentmihálytelki 426, 453,

468, 507
–, János fia, zágrábi kanonok, kanizsai

542–543
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– mester, János nádor fia [Kőszegi] 208
–, József  fia 282
–, Junk fia, János apja 353
–, Koppány fia, Harkyan-i 531, 532, 533
– mester, László fia, Miklós, Domonkos

és Pelbárt apja, bihari vicecomes, vár-
dai, henchidai 322, 358, 360–363, 394–
396, 399, 403, 432–433

–, László fia, rábéi 415
–, Lothard fia 154, 186
– mester, Lőrinc fia, János és Miklós

apja, kanizsai 514, 524, 539, 542–543
–, Lukács fia, Tamás és Gergely apja,

szentiváni 153, 502–503, 514, 525
–, Makó fia, szentesi, zétényi 505, 530,

538, 545
–, Márton fia, giróti 284
–, Mátyás fia 458
–, Mátyás fia, jékei 613, 615
–, Mihály fia, cigándi 529, 538
–, Mihály fia, Lyphina-i 525
–, Mihály fia, officialis 279
–, Mihály fia, olysavicai 427, 440
–, Miklós fia 477
– mester, Miklós bán fia, lendvai F59
–, Miklós fia, gerzencei 374
–, Miklós fia, szelestei 577–578
–, Miklós fia, szentiváni 519
– mester, Miklós fia, tornaljai 463 
–, Miklós nádor fia, királyi tárnokmester,

nógrádi comes [Zsámboki] 405, 476,
523, 541, F46–F47 

–, Mojs fia 180
–, Morhard fia, Rezege-i 104
– mester, Nagy Domonkos fia, körös -

szegi várnagy, lovag, pásztói 516, 554,
559–560, 575 

–, Nagy Henrik bán fia, János apja, ná -
dor, szlavón bán, soproni és zalai
comes [Kőszegi] 61, 67, 208, 238 

–, Nagy Jákó fia, Hodus-i 421
–, Onch fia 3
–, Orton fia, Chouk apja 227, 498, 525
– mester, Osl fia, somlói és tihanyi vár-

nagy 544 
–, Pál fia, gyapoli 317, 324
–, Pál fia, Gyrk-i 605
–, Pál fia, idai 394
–, Pál fia, kovácsi 583
–, Pál fia, Imre és István apja, Moroucha-i

564
–, Pelbárt fia, Miklós apja 18, 125
–, Pelbárt fia, Sebestyén apja, abádi 587
–, Péter fia 369–370
–, Péter fia 614
–, Péter fia, abafájai 574, F58
–, Péter fia, avasaljai F37
–, Péter fia, cserőközi 459
–, Péter fia, gerzencei 379
–, Péter fia, kazári 332
– mester, Péter fia, királynői ifjú, álmosdi

623–624
–, Péter fia, nyíri 625
–, Péter fia, szántói 432–433
–, Péter fia, szamosfalvi F46
–, Péter fia, toldalagi 574
–, Péter fia, várdai 590, 594
–, Rikalf  fia, András apja, tarkői 394
– mester, Roh fia, Dénes, Lőrinc, János,

István és Péter apja, décsei 326, 349,
379, 514, 524, 539, 542, 557, 558, 576,
589 

–, Rubyn fia 392
– mester, Sebes fia, lovag, bazini F48
–, Tamás fia F40
–, Tamás fia, cigándi 529, 538
–, Tamás fia, Gerla-i 273
– mester, Tamás fia, Zsigmond apja, ki-

rályi ajtónállómester, gönyűi 523, 536,
541, 579, 592, 596, 602, 605–606, 609 
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–, Tamás fia, szolnoki 505, 613, 615
–, Tamás fia, szőlősi 459
–, Tót Miklós fia, szomszédi 477
–, Tyuan fia 179
–, Uza fia, Legenpataka-i 394
–, Vid fia 186–187
–, Wlcha fia, újkörösi polgár 354
–, ….. fia 161
– fia András 102–103, 105
– fia András 529
– fia Demeter, salgói várnagy 326
– fia Dénes, Orboucz-i F56
– fia Domonkos, várdai 599–600, 613,

615
– fia Gergely, szomszédi 475
– fia István, kalondai 460
– fia István, szerviens 155–156
– fia László, Peleznek-i 638
– fia László, szabolcsi vicecomes 408
– fia László, tornai 394
– fia Lőrinc, némai 596
– fia Lőrinc, tárnoki 457
– fia Márton 406
– fia Mihály, Chaplyan-i 442
– fia Mihály, túri 356
– fia Miklós, abádi 81
– fia Miklós, derzsi 459
– fia Miklós, litteratus, Kogyan-i 524, 539
– fia Pál 500
– fia Pál 553
– fia Pál, kéri 394
– fia Petene, hadakozó jobbágyfiú 59
– fia Péter 336
– fia Péter, berzencei 588
– fia Péter, szerviens 155–156
– fia Péter, zsarnói 479–481
– fia Tamás, litteratus, szántói 352
– fiai 126
– fiai: Bykche és Miklós, gerzencei 379

Jánosfalva (Janusfalua, Janusfolua),
ma Iványos (Vaniškovce, Sz.) 427, 440,
442 (Sáros m.)

Janula 394 
Janus l. János
Janusfalua l. Jánosfalva
Janusfolua l. Jánosfalva
Jara l. Jára
Jára (Jara), ma Marosjára (Iara de Mu -

reş, Ro.) 306 (Torda m.)
Jardan l. Járdán
Járdán (Jardan), ma Árdánfalva (Arda -

novce, Sz.) 603 (Nyitra m.)
Jásd (Jasty) (Veszprém m.) 48 
jásdi apát 48 
Jasov l. jászói konvent
Jastrebarsko l. Jasztrebarszka
Jasty l. Jásd
jászói (Jazo, Jazou, Jazow; ma Jasov, Sz.)

konvent 392, 440, 571 (Abaúj m.)
– prépost 392
Jasztrebarszka (Jazthrebarzka), ma

Jastrebarsko, Ho. 30, 299 (Zágráb m.)
Jauor l. Jauorheg
Jauorheg (Jauor, Jauorhege), hegy 394
Jauorhege l. Jauorheg
Jauoruizy, folyó 394
Jaurinum l. Győr, Győri Péter
Jaxa, bán 11
Jazo l. jászói konvent
Jazou l. jászói konvent
Jazow l. jászói konvent
Jazthrebarzka l. Jasztrebarszka
jegyajándék 125, 210, 216, 458, 486–1171,

499
Jeika l. Jéke
Jekch l. Jakcs
Jeke l. Jéke
Jéke (Jeika, Jeke, Jeyke) 6, 565, 599,

613, 615 (Szabolcs m.)
Jekul, körmendi bíró 448
Jelsoa l. Jelsua
Jelsua (Jelsoa), völgy 29, 46
Jeneu l. Jenő
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Jenev l. Jenő
Jenew l. Jenő
Jenő (Jenev), ma Köröskisjenő (Ineu,

Ro.) 491 (Bihar m.)
– (Yenew), ma Borosjenő (Ineu, Ro.)

309 (Zaránd m.)
– (Jeneu, Jenew, Jieneu, Jienew, Jye -

neu, Nogienew, Torna, Thorna),
ma Tüskevár 172, 357, 381, 483–485,
496, 537, 570 (Veszprém m.)

jenői pálos perjel 381, 570; l. még Miklós,
Péter

– Szt. Mária Magdolna-kolostor és pálos re-
metéi 172, 357, 478, 381, 483–485, 496,
537, 556, 570 (Veszprém m.)

Jensulin, szerviens 155–156
Jeruzsálem (Je) l. johanniták; Károly, II.
Jexynch 118 (Szerém m.)
Jeyke l. Jéke
Jieneu l. Jenő
Jienew l. Jenő
Joachim (Ioachim, Iwachin, Iwachyn)

mester, István bán fia, királyi tárnok-
mester, pilisi comes, Gutkeled nb. 61–
62, 67, 103

– (Joachyn), Martonos fia 153, 159
– (Ioachin, Ioachyn, Iouachyn, Iuacin,

Iuachin, Iuachyn, Ivachin, Ivachyn,
Ivacin, Ivanchyn, Iwachin, Iwachyn,
Joachin, Joachyn) mester, Péter fia 129,
132, 134, 145, 147–148, 155–156, 161,
183–184, 190, 203–207, 225, 251, 317 

– (Iuachin, Iuahen) fia Jakab, szentiváni
514

Joachin l. Joachim
Joachyn l. Joachim
Jób, esztergomi érsek 3 
–, pécsi püspök 59–62, 64, 67, 71
–, Drask fia 47, 87
jobbágy (hospes, nép) 6, 19, 25, 29, 34, 53,

67–69, 83, 97, 106, 113, 116, 132, 139,
183–184, 198, 211, 237, 252–253,

316–317, 323, 332, 341–342, 351, 406,
408, 413, 380, 430, 441, 443, 449, 467,
470, 477, 501, 510, 527, 533, 541–542,
552, 565–566, 580, 589, 596, 598, 637,
638, F10, F46–F47, F58

– telepítése 36, 143, 317, 580
jobbágyfiú (hadakozó, szent király jobbágyai

fiai) 59
jog rendje 36, 102, 244, 334, 405, 424, 427,

431, 473, 507, 536, 553
joghatóság adománya 567
johannita mester l. Rembald
– mesterhelyettes l. Vilmos
– perjel l. Baudonus Cornuti
– perjelség l. magyarországi, szlavóniai,

vránai
– preceptor l. bélai, csicsáni, gorai, pakráci
– rendház l. gorai 
johanniták (Je-i Szt. János-ispotályos rend) 97,

390–391
Johaz 239 (Veszprém m.)
Jordan fia Jakab, svábi 427
Jovanka l. Ivánka
Jowanka l. Ivánka
József  fia Jakab, budai kanonok 326
– fia János 282
Juanca l. Ivánka
juh (bárány, nyáj) 36, 172, 390, 501
juhász 7
Jula l. Gyula
June, Dénes nádor fia, June apja, abádi

18, 81
–, June fia, abádi 81
Junk (Jwnk) fia János 353
Jurk fia Oldruh, hadakozó jobbágyfiú 59
Juta (Jutha, Jwtha) 588, 590, 594 (So-

mogy m.)
Jutha l. Juta
Jwnk l. Junk
Jwtha l. Juta
Jyeneu l. Jenő
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K
Kachalahaza 209 (Belső-Szolnok m.)
Kaga l. Kágya
Kagya l. Kágya
Kágya (Eghazaskaga, Jakovkagaya,

Kaga, Kagya), ma Cadea, Ro. 72,
173, 250–252, 317 (Bihar m.)

kágyai Boldogságos Szűz-egyház 252
Kajla (Kayla), ma Caila, Ro. 574

(Doboka m.)
Kakas (Kokas, Kokos dict.) János, Anna

apja, kazai 439, 446
kakas (kappan) 6, 97, 501
Kalan l. Kalán
Kalán (Calan, Kalan), pécsi püspök 3–4, 6
Kalanda (Kalenda), veszprémi püspök

3–4
– l. Kalonda
Kalanga (Galunga, Kalunga) 360–

363, 395–396 (Szabolcs m.)
Kalangateu, hn. 403 (Szabolcs m.)
Kalenda l. Kalanda
Kalianus F10
Kalinkovo l. Szemet
Kalinovac l. Gorbonok
kalista 95–96
Kallo l. Kálló
Kálló (Kallo, Kallou, Kallov, Kallow),

ma Nagykálló 215, 225, 320, 384, 387–
389, 402, 408, 425, 438, 470, 493, 504,
568, 584 (Szabolcs m.)

Kallou l. Kálló
Kallov l. Kálló
Kallow l. Kálló
Kálmán, I. Károly fia, herceg, győri püs-

pök, váradi éneklőkanonok 240, 357,
381, 430, 476, 478, 483–485, 494, 496,
523, 537, 541, 556, 570

–, IV. Béla fivére, herceg 28–29
Kalna l. Kálna
Kálna (Kalna), ma Calna, Ro. 209, F46–

F47 (Belső-Szolnok m.)

Kalnik l. Kemlék
kalocsai érsek (archipostulatus, electus) l. Ber-

told, Dénes, István, János, László,
Miklós, Smaragd, Tamás, Ugrin

– érseki szék üresedésben 410, 523
– érseki vikárius 9
Kalonda (Kalanda, Kanda), Sz. 367,

371, 410, 424, 458, 460, 504, 534
(Nógrád m.)

Kalunga l. Kalanga
Kamaras l. Kamarás
Kamarás (Kamaras), ma Vajdakamarás

(Vaida-Cămăraş, Ro.) 209, 359 (Kolozs m.)
Kamarca (Kamarcha) 46 (Körös m.)
kamarcai (Camarcensis, Kamarcha) főesperes l.

Balázs, Dávid
Kamarcha l. Kamarca, kamarcai
Kamarun l. Komárom
Kamenica l. Tarkő
Kampnath l. Komjáti
Kampnyath l. Komjáti
kanász l. királyi
kancellár l. királyi, királyi titkos, királynéi
kancelláriai jegyzet (commissio, relatio) 287,

290, 296, 359, 380, 400, 434, 454, 511–
512, 534–536, 563, 575, 604, 620–621,
627

Kanda l. Kalonda
Kanisa l. Kanizsa
Kanizsa (Kanisa, Kanysa), ma Nagy-

kanizsa 524, 539, 543 (Zala m.)
kanonok 8, 41, 46, 99, 153, 231–232, 239,

275, 279, 317, 326, 331–332, 349, 353,
365, 394, 401, 406, 424, 462, 477, 502,
514, 524, 543, 553, 574, 579, 589, 610,
624, 626, 635; l. még dékán, éneklő -
kanonok, olvasókanonok, őrkanonok

kanonoki negyedrész 357
Kanysa l. Kanizsa
kapitány l. stájer, Zsigmond
káplán 114, 267, 593, 606, 637; l. még ki-

rályi, királynéi

420



Kaplat (Kaplath), ma Koplotovce, Sz.
603 (Nyitra m.)

Kaplath l. Kaplat
Kapolcha (Gaep) 49 (Körös m.)
kápolna 406
kápolnaispán l. királyi
Kapor (Kapur), ma Copru, Ro. F40

(Doboka m.)
Kapos (Kapus, Kopus), folyó 53, 90
Kaposfüred l. Füred
Kaprancha l. Kapronca
Kapras 253 (Nógrád m.)
Kapronca (Kaprancha, Kaproncha), ma

Koprivnica, Ho. 492, 633 (Körös m.)
Kaproncha l. Kapronca
káptalan 238, 317, 525; l. még aradi, bácsi,

budai, csanádi, csázmai, egri, erdélyi,
esztergomi, fehérvári, nonai, nyitrai,
pécsi, szenternyei, titeli, váradi, zágrábi

– levéltára 429, 453, 585–586
– tanúsága (embere) 8–9, 38, 40–41, 44, 46–

47, 57–58, 61–62, 69, 74–76, 79, 119,
131–132, 147, 153, 156, 161, 175, 187–
188, 192, 203, 222, 231–232, 239, 241–
242, 253, 258, 259a, 273–274, 279,
284, 288, 302, 309, 314, 317, 319–320,
332, 336, 341–343, 349–350, 353, 363,
368–370, 383, 385–386, 388–389, 394,
396, 401, 405–407, 409, 413–415, 427,
433, 438, 440, 442–445, 447, 455, 459,
462, 473, 477, 491, 502–503, 508–509,
512, 531–532, 553–555, 574, 577–578,
581, 587–590, 592, 596, 599, 609–610,
613, 615, 623–626, 633, 635, 638, F53

Kaptároskörtvély (Captharus kurth -
wel, Kaptaruskerthuel), körtefa 20

Kaptaruskerthuel l. Kaptároskörtvély
Kaptol l. pozsegai káptalan 
Kapu (Kapw), hn. 394 (Sáros m.)
kapu 262, 570
Kapur l. Kapor
Kapus l. Kapos

Kapw l. Kapu
Karachon l. Karácson
Karachund l. Karácsond
Karachunfalua l. Karácsonfalva
Karácsfa l. Karácsonfalva
Karácson (Karachon) 39
Karácsond (Karachund) 571 
Karácsonfalva (Karachunfalua), ma

Karácsfa (Hagensdorf  im Burgenland,
Au.) 541 (Vas m.)

Karako l. Karakó
Karakó (Karako, Karakou), vár 230–

231, 241 (Vas m.)
– (Karako, Karakou, KarakoVárföld)

401, 441, 443 (Vas m.)
Karakószörcsök l. Szörcsök
Karakou l. Karakó
KarakoVárföld l. Karakó
Karaso l. krassói
Karasu l. krassói
Karász (Karaz), ma Nyírkarász 138,

388, 497, 505, 545, 548, 598–599, 618
(Szabolcs m.)

Karasztos (Karaztus), ma Nagykarasz -
tos (Grossbachselten, Au.) 577–578
(Vas m.)

Karaz l. Karász
Karazna l. Kraszna
Karaztus l. Karasztos
kardinális l. Bertrand, Demeter
Karintia (Karintya) 61
Karintya l. Karintia
Karmacs (Coromoch) 19 (Zala m.)
Karol l. Károly
Karoly l. Károly
Károly, I., magyar király, I. Lajos, István

és Károly apja, Erzsébet férje 136, 141,
146–147, 151, 153–160, 165, 169, 171,
175, 177, 185–189, 192–194, 199,
212–213, 215, 217–219, 223–224,
228–236, 238–239, 241–242, 253, 260,
261, 264–265, 269, 274–275, 279, 282,
285, 287–288, 290, 294, 296, 300, 302–
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303, 307, 309–312, 315, 320, 334, 366–
367, 388, 400, 430, 448, 454, 482, 523,
592, 594, F27, F31–F34

–, II., magyar és nápolyi király 619–620,
622

–, Benedek fia, sejteri 401
– (Karol), I. Károly fia, herceg 185
– (Karoly), Kopolcs, Benedek és László

apja, apáti 186–187, 320, 385–386
karpap 309, 320, 332, 342–343, 363, 396,

440, 444, 447, 491
Kasal, folyó 209
Kaslov 9 (Bács m.)
Kassa (Cassa), ma Košice, Sz. (Abaúj

m.) 132, 165; l. még márka
Kasza (Kaza) 132 (Bihar m.)
kaszaalj 172, 614
kaszálás 211
kaszáló (rét) 4, 12, 19, 23, 48, 54, 57, 69,

90, 170, 172, 177, 208, 220, 227, 239–
240, 252–253, 259, 279, 292, 318, 326,
342, 365–368, 394, 401, 406, 408, 475,
485, 501–502, 536, 542, 592, 596, 609–
610, 612, 614, 620–621, F37

Kata 82 (Szerém m.)
Katalin 397
–, Egyed leánya 461
– (Katus), Lak-i Tamás özvegye 460
–, losonci Tamás leánya 535
–, visegrádi Kis Jakab felesége 466
Katapán (Cathapan, Kathapan), egri püs-

pök 3–4, 6
Kathapan l. Katapán
Kathy 405
Katinna (Katynna, Kuthenya) 60 (Kö -

rös m.)
– (Kotinua, Minor Katinna, maior

Kotinua, Zuha Kotinua), folyó 34, 41
Kato, patai főesperes 373
Katur 239 (Veszprém m.)
Katus l. Katalin

Katynna l. Katinna
Kayan (Koyan) 28
Kayla l. Kajla
Kayulo, Péter fia 57
Kaza l. Kasza
Kaza, ma Sajókaza 439 (Borsod m.)
Kazar l. Kazár
Kazár (Kazar) 332 (Nógrád m.)
Kazárvár (Kazarwar), ma Cuzdrioara,

Ro. 209 (Belső-Szolnok m.)
Kazarwar l. Kazárvár
Kechked l. Kecskéd
Kecskéd (Kechked), ma Rábakecskéd

208 (Vas m.)
Kecskés, vár, Ro. 164 (Fehér m.)
kecskési várnagy l. Miklós, Erdőd fia
Keek l. Kék
Keer l. Gacsalkér, Kér
kegylevél 605
kegyúri jog (kegyuraság) 3, 65–66, 80, 89,

151, 206, 215, 248, 250–252, 317, 365,
F32, F38

Kehida (Ketudhida, Inferior Ketud -
hida), ma Kehidakustány 19 (Zala m.)

Kehidakustány l. Kehida, Kustány
Kék (Keek) 389 (Szabolcs m.)
Kéked (Kykud) 378 (Abaúj m.)
Keled, István fia 187
– (Keleed), Miklós fia 129
–, István és Péter apja 138, 176, 187
Keléd (Kileth) 401 (Vas m.)
Keleed l. Keled
Kelemen 184
–, pap 121
–, Keme fia, martoni plébános, pap,

bodföldei 397, 441, 443
–, Miklós fia, apáti 486
–, Miklós fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
– mester, Rikalf  fia, tarkői 394 
Keme, Chempez fia, hadakozó jobbágy-

fiú 59
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–, Bod, Kelemen és György apja,
bodföldei 230–231, 241, 300, 397, 487

Kemen l. Kemény
Kemenestaródfa l. Taródfalva
Kemény (Kemen) mester, csécsei 332
– (Kemen), Lőrinc apja F18
Kemennyche 53 (Körös m.)
Kemlek l. Kemlék
Kemlék (Kemlek, Kemluk), vár, ma

Nagykemlék (Kalnik, Ho.) 11, 353
(Körös m.)

kemléki (Kemnuk) főesperes 95–96
Kemluk l. Kemlék
Kemnuk l. kemléki
Kempche 270–271 
Ken….. 262 (Bihar m.)
Kend, ma Magyarszarvaskend (Corneşti,

Ro.) F46 (Doboka m.)
Kende (Kendy), ma Kendice, Sz. 394

(Sáros m.)
Kenderszeg (Kenderzeg, Quender seg,

Quenderzeg) 123, 250 (Bihar m.)
Kenderzeg l. Kenderszeg
Kendice l. Kende
Kenduratto, völgy 309
Kendy l. Kende
Kenes l. Kenéz
Kenez l. Kenéz
Kenéz (Kenez), hn. 9 (Bács m.)
– (Kenes, Kenez), ma Újkenéz 186–

187, 385–386, 618 (Szabolcs m.)
– (Kenez), András fia, monoszlói 27, 35,

53
Kengeluspatak, folyó 253
Kengusar 9 (Bács m.)
kenyér (kalács) 97, 140, 501
kényszer 149, 222, 320
Kepus 283–284 (Belső-Szolnok m.)
képviselő 20, 35, 109, 137, 209, 212, 249,

253, 274, 314, 320, 332, 334, 344–347,
350, 369, 370, 372, 384, 388, 392, 398–
399, 403–405, 410, 426–427, 440, 444,

447, 452, 499, 504, 507, 516, 545, 548,
553, 571, 579, 590, 592, 596, 618, F57;
l. még királyi, királynéi, ügyvédvalló
levél

Kér (Keer), ma Abaújkér 394 (Abaúj m.)
– (Kereey), ma Felkér (Felcheriu, Ro.)

412 (Bihar m.)
Kércs (Kyrch), ma Nyírkércs 493 (Sza-

bolcs m.)
Kerechen l. Kerecseny
Kerecseny (Kerechen), ma Tiszakere-

cseny 187 (Bereg m.)
Kereey l. Kér
Keregh 574 
Kerek (dict.) János 261
– l. Kereki
Kerekeghaaz l. Kerekegyház
Kerekeghaz l. Kerekegyház
Kerekegyház (Kerekeghaaz, Kerek -

eghaz) 143, 335 (Bihar m.)
Kereki (Kerek), ma Kiskereki (Chere -

chiu, Ro.) 110 (Bihar m.)
– (Kereky) 547 (Zaránd m.)
Kereky l. Kereki
Keresceg l. Körösszeg 
kereskedő 12, 93, 132, 134, 228, 563, F51
Kereszeg l. Körösszeg
Kereszegh l. Körösszeg
Kereszek l. Körösszeg 
keresztesek 2, 318, 390
Kereszthúr l. Keresztúr
Keresztúr (Kereztur) 476 (Varasd m.)
– (Egyhazas Keresztur, Egyházos-

Ke resz túr, Kereszthúr), ma Nemes -
keresztúr 401–402 (Vas m.)

Kereu l. Kérő
Kereztur l. Keresztúr
Kergel 278
Kerka, folyó F20
Kerleuch, folyó 95–96
Kermend l. Körmend
Kérő (Kereu), ma Băiţa, Ro. 283 (Belső-
Szolnok m.)
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Kersen l. Görzsöny
Kerus l. Körös
Kesereu l. Keserű
Keserew l. Keserű 
Keserű (Kesereu), ma Érkeserű (Cheşe -

reu, Ro.) 314 (Bihar m.)
– (Keserew dict.) Péter mester, János fia

510
Ketudhida l. Kehida
Keue l. kevei
Keuespothok l. Kövespatak
Keurce l. Keurcha
Keurcha (Keurce), halászóhely 4 (Bács m.)
Keurushig l. Köröshegy
kevei (Keue, Kewe) comes l. Lőrinc, Marcell
Kewe l. kevei
Kewrus l. Körös
kézdi (Kyzd) főesperes l. Adorján
kezes(ség) 285, 316, 405
kézlevágás 12
Kide (Kyde), ma Chidea, Ro. 124 (Szat-

már m.)
kiemelés bíróság (joghatóság) alól 59, 157, 541,

F10
– várszolgálat alól 60
kihirdetés 93, 294, 563
kikiáltó 575; l. még királyi
kiközösítés 83, 89, 357, 483, 484, 485
Kileth l. Keléd
kínzás 116, 541
király 78, 83, 295, 604, 628; l. még And-

rás, I.; András, II.; András, III; Béla,
IV.; cseh; Géza, II.; Imre; István, I.;
István, III.; István, V.; Károly, I.; Ká-
roly, II.; Konrád, IV.; László, I.; László,
IV.; Lajos, I.; Ottokár; Rudolf, I.; szerb;
Vencel; Vencel, II. 

–, ifjabb l. István, V.
királyi adományozási jogkör 159, 186, 259a,

359, 367, 384, 388, 575
– ajtónállómester l. János, Tamás fia; Tamás,

Nagy Péter fia

– alkancellár l. András, Bálint, Benedek,
Bertalan, Demeter, Farkas, János,
László, Pál, Smaragd, Tamás, Tivadar

– apród l. Mihály
– aranybulla 7, F10, F17
– asztalnokmester (senescalus) l. Demeter,

Dénes, István, László, Lökös, Miklós,
Mojs, Móric, Pál, Renold

– aula 232, 242; l. még királyi alkancellár,
apród, kancellár és lovag

– bíró l. Dózsa
– bírság 203, 274, 369–370, 372
– birtokok (jogok) felülvizsgálata 160, 589
– ember 4, 7–8, 11, 14, 24, 28–29, 32–34,

61, 134, 145, 147, 153, 155–156, 186–
187, 189, 192, 215, 231–232, 234–235,
236, 239, 241–242, 253, 259a, 261,
265, 274, 279, 282, 298, 302, 307, 309,
314, 319–320, 332, 341–343, 350,
360–363, 367–368, 383, 385–386,
394–396, 401, 432–433, 438, 445, 455,
469, 473, 479–481, 490–491, 506–507,
514, 517, 523, 530–532, 553, 574, 577–
579, 581, 588, 599, 615, 618, 626, F16,
F53

– ember (speciális) 62, 99, 589–590, 609–
610

– familiáris 99
– fegyvernök l. Csák 
– fegyvernökök comes-e F19
– gyűrűspecsét 400–401, 492
– had(sereg) 12, 24, 60–61, 476
– hadakozó szerviens 476
– hadjárat 94, 388, 476
– hadoszlás 117 , 247, 274, 279, 405, 500,

504–505, 545, 548–549
– jelenlét 69, 114, 189, 192, 232, 234–235,

239, 242, 259a, 274, 279, 307, 314,
332, 343, 438, 455, 490–491, 506, 553,
574, 577, 579, F53; l. még országbíró
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– kamarahaszna 541
– kamaraispán 541
– kamaramester l. István
– kanász 11, F19
– kancellár l. Cletus, Demeter, Dezső,

Guthfrid, László, Miklós, Pál
– káplán l. János, Gebech fia
– kápolnaispán 332, 371, 568; l. még Péter,

Vilmos
– kápolnaispáni ember 479–480, 506
– kegy(esség) 171, 217, 430, 458, 476, 511,

539, 541, 543–544, 563, F44–F45
– képviselő 592, 596
– kikiáltó 48
– korona 430; l. még Szent Korona
– közgyűlés 71, 153, 157, 574, F24
– kúria 25, 101, 356, 420–421, 424, 472,

547, 596, F44–F45; l. még al ország -
bíró, országbíró

– lovag l. Csenik; János, Domonkos fia;
János, Sebes fia; László, István fia; Pet-
rus de Bellantis; Tamás, Lőrinc fia;
Tamás, Makariás fia; Tamás, Tamás fia;
Vilmos, Elderbach fia; Vesszős

– lovászmester (marescalcus) l. Balázs, Dénes,
Imre, László, Péter, Tamás, Ugrin

– megerősítő záradék 522, F45
– mérték 320, 332, 394, 592
– mézadó (mezadou) 259a
– nyolcadrész 67
– pecsét ellopása (elveszése) 290, 522, 536,

F45
– pohárnok 48
– pohárnokmester l. Cudar Péter, Kont

Miklós, Lökös, Lőrinc, Miklós
– privilegiális intitulatio (H, Da, C, Ra | Se,

G, L | Co ~ Cu, Bu | princeps Sal.,
montis S. Angeli d.) 2, 4, 6–7, 11–12, 14,
17, 24–25, 28–34, 38, 43–45, 48–49,
52, 55, 59–62, 64, 67, 71, 82, 160, 177,

193–194, 430, 476, 494, 523, 541, F26,
F48

– sír l. váradi
– szabó 473
– személyes jelenlét 12, 541, 574
– szerviens 59, 230–231, 241
– tanács (főpapok, bárók) 67, 98, 177, 329,

366–367, 494
– tárnok 109–110, 232, 242, F24–F25
– tárnokmester l. Cikó; Demeter, Dénes,

Domonkos; János, Miklós nádor fia;
István, Joachim, Olivér, Ugrin, Zámbó
Miklós

– teljhatalom 523, 539
– titkos kancellár l. Vilmos
– titkospecsét 359, 511–512, 535, 543, 546,

620, F41, F52, F54
– trón 620
– udvarnok 245, 302 
– új adomány 13, 366–367, 575, 620, 626,

F39
– városok bírája l. Jakab, szepesi
– védelem (oltalom) 380, 563
– zászló 12, 476
királyné 19, 36, 53, 98, 107, 424; l. még

Erzsébet, Gertrúd, Tomasina
– megölése 71
királynéi adományozási jogkör 604
– aula l. királynéi kancellár és lovag
– ember 288
– gyűrűspecsét 400, 454, 621
– jelenlét 288
– kancellár l. Fülöp, Mesko, István
– káplán 593
– képviselő 609–611
– kúria 609–610
– lovag l. László, István fia
– prothonotarius l. Simon
– szekeres 466
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– tárnokmester l. Bebek György, Dénes,
Domonkos; István, Ernye fia; Mojs,
Pál

– udvarbíró (curialis comes) 7; l. még Bánk
– új adomány 604, 621
királynő l. Mária
– kiszabadítása (kiváltása) 632, 636
királynői aula l. királynői ifjú és lovag
– ember (speciális) 605–606, 623–626
– ifjú l. János, Péter fia
– jelenlét 623, 625
– lovag l. István, István fia
– titkospecsét 627
– új adomány 625–626
Királytava (Kyraltaua), halászóhely 389

(Szabolcs m.)
Kis (Parvus) Dénes, visegrádi polgár 466
– (Kys dict., Parvus) Domonkos 427,

440
– (Parvus) Jakab, András és Mihály apja,

visegrádi 466
– (Parvus) Kozma (Cosmas, Cozmas,

Kozmas) mester, comes, Kozma fia,
Ivánka apja, Gutkeled nb.,
pelbárthidai, újfalvi 65–66, 72, 80, 86,
89, 93, 100, 102–105, 109–110, 116–
117, 119–121, 123–124, 127, 129–135,
137, 140, 142–145, 147–148, 150–151,
155–157, 161–162, 171, 174, 176, 181,
192, 198, 215, 235, 247–248, 250–252,
254, 256–257, 268, 270–272, 316,
321–323, 339, F24–F25

– (Parvus) László, nardai 577
– (Parvus) Pál, szentmártoni officialis

565–566, 598
– (Parvus) Tamás mester, Seel-i comes

552
Kisberzseny l. Berzseny
Kisjenő (Kysienew, KysJyeneu), ma

Somlójenő 172, 496 (Veszprém m.)
Kiskereki l. Kereki

Kislibercse l. Libercse
Kismarja l. Ómarja
Kisnána l. Nána
Kisravaszd (Kysrauazd) 605 
Kisrozvágy l. Rozvágy 
Kissomlyó (Somlyo), vár, Ro. 631

(Krassó m.)
kissomlyói várnagy 631
Kistárkány (Kystarkan), ma Malé

Trakany, Sz. 395 (Zemplén m.)
Kisudvar l. Dovorány 
Kisvárda l. Várda
Kisszántó l. Szántó 
Kisszeg (Kyszeegh) 605 (Vas m.)
Kisszőllős 245 (Vas m.)
kiváltság (szabadság) 12, 30, 36, 41, 43, 51,

56, 59, 97, 224, 228, 295–296, 299,
300, 351, 400, 448, 454, 501, F7

Klára 273
–, abádi Jakab leánya 216
–, Achk leánya 475
–, András felesége 616
–, bodföldei György leánya 487
–, csermendi Ellős leánya 259
–, losonci Dénes leánya 423, 571
–, váradi apáca, pelbárthidai 638
klarisszák l. váradi, vásárhelyi
klerikus 192, 252, 274, 332, 350, 362–363,

369–370, 389, 415, 443, 590, 596, 615,
F53

Kližská Nemá l. Néma
Knesy László (Lazlo) 489
knini (Ho.) püspök l. Balázs, János, Miklós
Koach, folyó 69
Koch (Kouch) 341–343 
Kogyan (Kothan, Kothyan) 524, 539,

543 (Körös m.)
Kokas l. Kakas
Kokos l. Kakas
Kokotnik, folyó 34
Koledyn, folyó 74
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Kolocha fia Sikeden, hadakozó jobbágy-
fiú 59

Kólom (Colon), ma Kulm-im-Burgen-
land, Au. 541 (Vas m.)

Kolontár (Kuruntar) 336 (Veszprém m.)
kolostor 97; l. még esztergomi, jenői, vá-

radi
kolostor levéltára 593
Kolozs (Clus) megye 179, 209, 580
kolozsmonostori (Clusmonostora, Clusmo -

nustra, Clusmunustra, Clusmustra, Culus -
Monustra; ma Cluj-Mănăştur, Ro.) Bol-
dogságos Szűz Mária-monostor és konventje
424, 426, 469, 507, 580, F46–F47, F58
(Kolozs m.)

Kolozsnéma l. Néma
Komárno l. Komárom
Komárom (Kamarun), vár, ma Komár -

no, Sz. 12, 158 (Komárom m.)
– (Kamarun) megye 220
komáromi comes l. Miklós
Komjáti (Kampnath, Kampnyath,

Kompnyath, Komyathy) 162, 274–
275 (Torna m.) 

Komlos l. Komlós
Komlós (Dyaniskomlosa, Komlos),

ma Tapolykomlós (Chmel’ovec, Sz.)
378 (Sáros m.)

Komoró (Komorow, Zamata) 6, 599
(Szabolcs m.)

Komorow l. Komoró
Kompnyath l. Komjáti
Kompold l. Kompolt
Kompolt (Kompold) F23, F32, F51,

F54 (Heves m.)
– (Conpoldus, Kompold, Kompoth)

comes, Péter és Pál apja 279, F15, F26,
F36

kompolti apát F51; l. még László
– Boldogságos Szűz Mária-monostor F23,

F51, F54
Kompoth l. Kompolt

Komyathy l. Komjáti
Kona l. Kónya
Konak (dict.) István 416–417, 422
Konrád, IV., német király 31
– mester, Egyed fia, berentei 91 
–, Kornél fia 185, 188
– (Korlat) mester, Miklós fia, diószegi

129, 161, 251, 305, 314 
–, László és Erzsébet apja, cigándi 334,

344–347, 371
Konstantin, fehérvári dékán F6
Kont (Konth, Kwnth) Miklós (N.), Tót

Lőrinc fia, Miklós, Lökös és Bertalan
apja, nádor, kunok bírája, erdélyi vajda,
királyi pohárnokmester, barsi, soproni,
szolnoki és vasvári comes 370, 405,
425, 427, 430, 434, 440–444, 447–448,
450, 456, 472, 474, 476, 479–481, 494,
497, 500–501, 504–505, 507, 516,
518–519, 530, 545, 548, F39, F41, F42,
F53, F57

Konth l. Kont
konvent 182, 317, 525; l. még csatári, esz-

tergomi, kolozsmonostori, leleszi,
pannonhalmi, pécsváradi, sági, somo-
gyi, türjei, váradelőhegyi, zalai, zobori

– tanúsága (embere) 120–121, 134, 142,
151, 215, 235, 250, 252, 254, 265, 282,
298, 303, 362, 388, 469, 500, 505, 507,
517, 530, 545, 548, 565–566, 568–569,
581, 605–606, F46–F47

Konya l. Kónya
Kónya (Konya), egri őrkanonok, tárcai

főesperes 373, 410
– (Conya), zágrábi prépost 589
– (Konya, Kona dict. Miklós) mester,

Tamás erdélyi vajda fia, dalmát-horvát
bán, pozsonyi comes, szécsényi 253,
476, 523

Kopasz (Kopaz) mester, bírságszedő 272
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– (Kopaz, Kopoz), nádor, kunok bírája
[Borsa nb.] 124, 128, 132, 134, 142–
144, 202

– (Kopoz), szerviens 132
Kopaz l. Kopasz
Koplotovce l. Kaplat
Kopoch l. Kopolcs
Kopolch l. Kopolcs
Kopolcs (Copolch, Kopoch, Kopouch,

Kopolch, Kopuch), Károly fia, Lőrinc
és Imre apja, apáti 186–187, 320, 385–
386, 615

Kopouch l. Kopolcs
Kopoz l. Kopasz
Kopozo, hn. 309 (Zaránd m.)
Koppan l. Koppány
Koppány (Koppan), István fia, János

apja, Harkyan-i 531–533
Koprivnica l. Kapronca
Kopryna 39 
Kopuch l. Kopolcs
Kopus l. Kapos
korbáviai (ma Krbava, Ho.) püspöki szék

üresedésben 476, 523, 541
Korgou 79 (Körös m.)
Korkov l. Krakó
Korlat l. Konrád
Korlát (Kurlath) fia Miklós, verebélyi 332
Kornél fiai: Konrád és Wernel 185, 188
Korog l. Kórógy
Kórógy (Corog, Korog, Koroug, Ko -

rough, Korug) 121, 123, 144, 250,
323 (Bihar m.)

Koroska, folyó 353
Koroug l. Kórógy
Korough l. Kórógy
Kortelfeu, hn. 239 (Veszprém m.)
Korug l. Kórógy
Korulus, hegy 309
– (Koruluspataka, Wyseskorulus, Ze -

naz korulus), patak 309
Koruluspataka l. Korulus
Košice l. Kassa
Kosouch (Kousouch), folyó 33

Kothan l. Kogyan
Kothyan l. Kogyan
Kotias 9 (Szerém m.)
Kotinua l. Katinna
Kouch l. Koch
Kousouch l. Kosouch
kovács 170
Kovácsi (Kyskowachy), ma Fülek -

kovácsi (Fil’akovské Kováče, Sz.) 583
(Nógrád m.)

– (Koachy), ma Pápakovácsi 69 (Veszp-
rém m.)

Koyan l. Kayan
Kozma l. Kis Kozma
– 23
–, győri püspök 7
–, vajdai jobbágy 116
–, Lénárd fia F46
–, Henrik és Miklós apja, jákói 320, 350
– comes, Kis Kozma apja, Gutkeled nb.,

pelbárthidai 65–66, 72, 93, 102–103,
127, 141, F24–F25

– fia Jakab, félegyházi 258 
Kozmahaza l. Kozmaháza
Kozmaháza (Cosmahaza, Cozma -

haza, Kozmahaza) 198, 215, 323,
435–436, 439, 446, 472, 474 (Bihar m.)

Kozmas l. Kis Kozma
köböl 97, 520
Köbölkút (Kubulkuth) 332 (Nógrád m.)
Köcsk (Kuchk, Kuchky) 59, 233, 337,

544, 614 (Vas m.)
– (Kuchk), Benete fia, hadakozó jobbágy -

fiú 59
– (Kuchk) fia Márton, várjobbágy 73
– (Kuchk) fiai 38, 58
kölcsön 446, 524, 541, 567, 604, 627, F10
Körmend (Gurmend, Kermend,

Kurmend, Kurmund, Kwrmund),
város 12, 24, 56, 224, 228, 296, 400,
448, 454, 536, 563, 579, 592, 596, 602,
605–606, 609–611 (Vas m.)
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körmendi bíró l. János, Jekul, Lőrinc
– comes l. Dés
Körös (Crisium), ma Križevci, Ho. 354

(Körös m.)
– (Kerus), folyó 3, 309
– (Kewrus, Querus), víz 20 
– (Cris) megye 349, 524–525, 539, 542–

543, F59
– megye hatósága 502–503 
körösi comes l. György; Jakab, Dénes fia
– szolgabíró l. Aladár; Balázs, Illés fia
Köröshegy (Keurushig) 54 
Köröskisjenő l. Jenő
Körösszeg (Keresceg, Kereszeg,

Kereszegh, Kereszek), vár, Ro. 136,
139–140, 317, 554 (Bihar m.)

körösszegi várnagy l. Jakab, Dénes fia;
János, Nagy Domonkos fia

Körtvélyes (Kurtwilus, Kurthwilus),
ma Alsókörtvélyes (Curtuiuşu Dejului,
Ro.) 209 (Belső-Szolnok m.)

Körü (Kureuch), ma Nagykörü 6
(Heves m.)

körüi apát 6
köteg 6
kötelezvénylevél 317, 335, 398, 405–406,

409, 452, 499, 503, 528, 547
Kövespatak (Keuespothok), folyó 187
– (Kuespataka), patak 309
Kövestető, határjel 401
követ(ség) 14, 31, 98, 212
Közép-Szolnok (Zolnuk) megye 317
közgyűlés l. erdélyi vajdai, királyi, megyei,

nádori
közös birtoklás (használat) 9, 30–31, 65–66,

123, 129, 168, 215, 220, 248, 252–253,
259, 406, 413, 477, 497, 508, 512, 574;
l. még birtok, osztatlan

közrendű (nem nemes) 173, 217, 231, 233,
265, 290, 320, 362–363, 384, 443, 566,
574

Krakó (Korkov), ma Krakovány (Kra -
ko vany, Sz.) F8 (Nyitra m.)

Krakovany l. Krakó
Krakovány l. Krakó
Krasna l. Kraszna 
Krásna Ves l. Kraszna
krassói (Karaso, Karasu, Krasu) comes l. Lő-

rinc
Krasu l. krassói
Kraszna, ma Bánkaraszna (Krásna Ves,

Sz.) 382 (Trencsén m.)
– (Crazna, Karazna, Krasna) megye 143,

312, 358, 472, 600
– megye hatósága 312, 472
Krauarzka (Krawarzka) 390, 406 (Zág-

ráb m.)
Krawarzka l. Krauarzka 
Krbava l. korbáviai 
Kremenna, völgy 46
Kristóf, Brugan fia 153 
– fia Pál 353
Križevci l. Körös
Krys 39
Kuatha, Achk özvegye 475 
Kubulkuth l. Köbölkút
Kuchk l. Köcsk 
Kuchky l. Köcsk
Kuchow fia Dés, körmendi comes, Her-

mán nb. 24 
Kuespataka l. Kövespatak
Kujávia (Cuyauia) F57
Kukulleu l. küküllői
Kulm-im-Burgenland l. Kólom
Kun (dict.) Miklós 107
Kunchlin (Kunchlyn), szepesi káptalan

karpapja 444, 447
Kunchlyn l. Kunchlin
Kundis fiai, várjobbágyok 30
kunok bírája l. Gergely, Tamás fia; nádor
– ura l. István, V.
Kunország (Co, Cu) l. királyi privi le -

giális intitulatio
Kup 69 (Veszprém m.)
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Kureuch l. Körü
kúria l. királyi, királynéi, országbírói, ná-

dori
Kurilouch 406 (Zágráb m.) 
Kurlath l. Korlát
Kurmanch (Kwrmanch) 477 (Zágráb

m.)
Kurmend l. Körmend
Kurmund l. Körmend
Kurthwilus l. Körtvélyes
Kurtwilus l. Körtvélyes
Kuruntar l. Kolontár
Kustány (Custan), ma Kehidakustány

19 (Zala m.)
Kusten l. Újvár
Kustharna 394 (Sáros m.)
kút 353, 390–391, 612
Kútfő (Kuthfev), forrás 69
Kuthenya l. Katinna
Kuthfev l. Kútfő
Kuthkeled l. Gutkeled
Küküllő (Minor Kükülő), folyó 164
– megye 164
küküllői (Kukulleu) főesperes l. János
Kürt (Kyuth), ma Erdőkürt 332 (Nóg-

rád m.)
Kwhydpardan l. Pordány
Kwnth l. Kont
Kwrmanch l. Kurmanch
Kwrmund l. Körmend
Kyde l. Kide
Kykud l. Kéked
Kyngus 171 
Kyraltaua l. Királytava
Kyrch l. Kércs
Kyrylzka 243 (Kraszna m.) 
Kys l. Kis
Kysalmas l. Almás
Kyschermen l. Csermend
Kysienew l. Kisjenő
KysJyeneu l. Kisjenő
Kyskowachy l. Kovácsi
Kysrauazd l. Kisravaszd
Kysrimolch l. Rimóc
Kystarcha l. Tárca
Kystarkan l. Kistárkány

Kysvarda l. Várda
Kyszeegh l. Kisszeg
Kyus Gersenche l. Gerzence
Kyushugagh l. Hugyag
Kyusrimolch l. Rimóc
Kyustarcha l. Tárca
KyusTarcha l. Tárca
Kyuth l. Kürt
Kyzd l. kézdi

L
L l. Lodoméria
Laanfewd l. Laanfwld
Laanfwld (Laanfewd) 89 (Sáros m.)
Labas l. Lábas
Lábas (Labas dict.) Gergely 557–558
Labasouch 34 (Körös m.)
Lábfalva (Leelhaza), ma Leleşti, Ro.

269 (Belső-Szolnok m.)
Lácacséke l. Cséke
Lachk l. Lack
Lachunch l. Losonc
Lack (Lachk), pazonyi 320
– (Lachk), Gergely fia, kalondai 410, 424,

458
– (Lachk), Lack fia 458
–, András erdélyi vajda apja 359
– (Lachk) fia Lack 458
Laczkonicz 170 (Trencsén m.)
Ladan l. Ladány
Ladány (Ladan) 575 (Borsod m.)
– (Ladan, Lodan, Lodantheth), ma

Mezőladány 6, 385 (Szabolcs m.)
Ladiha fia Vlk 409
Ladyha fia Sebestyén, gerzencei 379
Lajos, I., magyar és lengyel király, I. Ká-

roly és Erzsébet fia, Mária apja, István
és Károly fivére, Erzsébet férje 326,
329–331, 332–335, 337, 339, 341–343,
351, 356, 359–364, 366–368, 373,
375–377, 380, 383, 385–386, 387–388,
392, 394–396, 400–402, 410, 412,
417–421, 424, 430, 432–434, 438, 448,
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455, 458–459, 467–468, 470–471, 473,
476, 479–480, 482, 490–491, 492–494,
497, 499, 504, 506–507, 509–514,
516–519, 522–523, 528, 530–533,
535–536, 223, 541, 541–542 között,
543–544, 546, 549–550, 553, 559, 560,
563, 571, 574–575, 577–579, 585–586,
588–596, 598–599, 614, 620– 621,
628, 630, F39, F41, F43–F45, F48–
F52, F54–F57

Lak 460 (Heves m.)
Laktelek (Lakteluke), ma Demecser

154, 213 (Szabolcs m.)
Lakteluke l. Laktelek
Lampert, egri püspök [Hontpázmány

nb.] 59–62, 64
– mester, comes, országbíró, csanádi és

nyitrai comes [Hermán nb.] 145, 147–
148, 152, 162, 183–185, 188, 190–191,
193–194, 200–201

– fia Saul 48
– fiai: László és István 240
Lanahaza 209 (Belső-Szolnok m.)
Lanha, folyó 7
Lápos (Lapus), ma Magyarlápos (Târgu

Lăpuş, Ro.) 209 (Belső-Szolnok m.)
– (Lapus), folyó 209
Lapsa 24 (Vas m.) 
Lapus l. Lápos
Lasna 7 (Körös m.)
Lasonc l. Losonc
László l. Gezzel László
– l. Kis László
– l. Knesy László
– l. Szép László
– l. Vörös László
– mester 61
– 574
–, bacskai 274
–, bodföldei 320, 383
– mester, budai kanonok 365, 524

– mester, budai olvasókanonok, váradi
püspöki vikárius és kanonok 317 

–, Chygatyuisse-i 531, 532
–, egri káptalan klerikusa 389
–, egri prépost 392, 410
–, galsai 367–368, 490, 513
–, kalocsai érsek, királyi kancellár [Jánki]

193–194
–, kalondai 367, 371
–, kompolti apát F54
–, királyi asztalnokmester [Rátót nb.] 98
–, királyi lovászmester, pozsegai comes

[Kán nb.] 7
–, kolontári 336
–, kovácsi jobbágy 69
– (Wladislaus), Kujávia ura, pannonhalmi

monostor kormányzója F57
–, I., Szt., magyar király 317
–, IV., magyar király, V. István fia  59–62,

64, 67–68, 70–71, 80, 82, 84, 86, 94,
103, 105, 127, 230–231, 241, 289,
F17–F23, F31, F35, F50, F57

–, nádor, kunok bírája, pozsonyi comes,
opuliai és Wieluń-i herceg 523, 528,
530, 534, 536, 541, 545, 547–549, 551,
554–555, 559–560, 568, F54

–, Naualyas-i 599, 618
–, nyitrai és veszprémi püspök

[Deméndi] 541, 568
–, országbíró, bányai comes [Kán nb.]

59–60
–, pécsi püspök [Szeglaki] 193–194
– mester, rozgonyi 394
–, szerviens 235, 244
–, tuzséri 395, 490–491, 517
–, váradi karpap, Szt. Lőrinc vértanú-

oltár mestere 363
–, váradi olvasókanonok 304
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–, veszprémi püspök, királynéi kancellár,
királyi alkancellár [Zsámboki] 476,
523, 541 

–, Aladár fia, Gutkeled nb. 102–103, 105
–, András fia 616
–, András fia, csékei, imregi 334, 344
–, Bálint fia, némai F53
–, Barnabás fia, szentpáli 574
–, Benedek fia, szécsi 124
– mester, Bochou fia 178 
–, Demeter fia, szepetki 486
–, Dénes fia, járai 306
– mester, Dezső fia, erdélyi vajda, szol-

noki comes, Tomaj nb., losonci 359,
430, 458, 507–509, 512, 529, 534, 538,
545, 548–549, 565, 566, 568–569,
573–575, 587, 593, 595, 598, 628 

– mester, Domonkos fia, Mihály, Péter és
Miklós apja, cigándi, henyei 303, 320,
334, 395, 456, 467, 470, 497, 500, 505,
513, 517–518, 528–530, 534, 538, 545,
548–549, 565–566, 568–569, 584, 598

–, Dorog fia 112, 119–120, 124, 135
–, Egyed fia, kállói, apáti 467, 470
–, Fridel fia, szentkirályi 531, 532
–, Fülöp fia 502, 503
–, Gábor fia 173, 189, 215
–, Imre fia 316 
–, Imre fia, nyüvedi 305, 313, 399, 415
–, István fia 187
–, István fia, berencsi 320, 340
– mester, István fia, gorbonoki 620 
–, István fia, gyapoli 314, 335, 520–521
–, István fia, pásztói 516
– mester, István fia, szörényi bán, temesi

és csanádi comes, besztercei várnagy,
lovag, Tomaj nb., losonci 568–569,
574, 587, 591, 617, 620–621, 631–633,
635–636, F58 

–, Iván fia, kállói 384, 387–389, 408, 425,
438, 455, 504

–, János fia, bátori 340
–, János fia, Peleznek-i 638
–, János fia, szabolcsi vicecomes 408
–, János fia, tornai 394
–, Károly fia 186–187
–, Konrád fia, cigándi 334, 344–347, 371
–, Lampert fia 240
–, László fia, jasztrebarszkai 299
– mester, Lukács fia, Imre apja 152 
–, Lukács fia, ómarjai 143, 181, 189, 192
–, Lukács fia, ómarjai 369–370, 372, 393,

411–412, 419, 495
–, Máté fia, kistárkányi 395
–, Mihály fia 442, 444, 447
–, Miklós fia, borsi 412
–, Miklós fia, köcski 614
– mester, Miklós bán fia, lendvai F59
–, Pál fia 226
–, Pál fia, Adam-i 432, 455
–, Pál fia, kéri 412
–, Pál fia, pocsaji 369, 370
–, Pelbárt apja, bolyi 490, 507, 517, 584
–, Péter fia, zsigrei 427, 440, 450, 452
– mester, Rikalf  fia, Péter apja, tarkői

394, 398, 404–405, 427, 440, 442, 444,
447, 450, 452

–, Roland fia, szentimrei 255
–, Sándor fia 187
–, Senye fia 210
–, Simon fia, Szamary-i 603
– mester, Tamás fia 109, 119–120
–, Tamás fia, cigándi 529, 538
–, Tamás fia, vasvári 340
–, Wlkun fia, kajlai 574
– fia András, vékei 394
– fia Antal, Walkya-i 479–481
– fia Domonkos 370
– fia István, körösi szolgabíró 502–503
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– fia Jakab, farkasfalvi 427
– fia János, bihari vicecomes, várdai,

henchidai 322, 358, 360–363, 395–396,
399, 403, 432, 433

– fia János, rábéi 415
– fia László, jasztrebarszkai 299
– fia Márton 418
– fia Márton, tárkányi 545, 548
– fia Mihály 516
– fia Miklós, jutai 588, 590, 594
– fiai: Domonkos és Beke, pénteki 284
Lathk, Péter fia, varasdi nemes várjob-

bágy, Maryasouch-i 476, 522
Laurens l. Lőrinc
Layk, vajda 545, 548
Laz 413 (Zágráb m.)
Lázár, kovácsi jobbágy 69
Lazlo l. Knesy László
leánynegyed 27, 37, 210, 216, 259, 273, 345,

347, 423–424, 426, 458, 461–462,
486–487, 499, 535, 571, 597

Lecha fia Simon 38
Leel mester 152
Leelhaza l. Lábfalva
legátus 116
legelő 20, 48, 292, 326, 365, 406, 413, 477
legeltetés 69
Legenpataka 394 (Sáros m.)
Lehota 617
Lekeer l. Leker
Lekennuk 406 (Zágráb m.)
Leker (Lekeer) 220 (Borsod m.)
Leles l. leleszi konvent
Leleşti l. Lábfalva
leleszi (Lelez; ma Leles, Sz.) Szt. Kereszt-

monostor és konventje 303, 334, 344, 371,
388, 402, 491, 500, 504–505, 517, 530,
545, 548–549, 565–566, 568–569, 615
(Zemplén m.)

– prépost l. János, Péter
Lelez l. leleszi konvent
lelki üdv 2, 483–485, 496

len 6
Lenti l. Németi
Lénárd (Leonard) fia Domonkos 253,

479, 480, 481
– (Leunard) fia Ivánka 367
– (Leonard) fia Kozma F46
Lendava l. Lendva
Lendua l. Lendva
Lendva (Alsolyndva, Lendua, Lin -

dua), ma Alsólendva (Lendava), Szl.
589, F20–F22, F59 (Zala m.)

Lengyelország (P) l. Lajos, I.; Mária;
Vencel, II.

Leonard l. Lénárd
Leskeuch l. Leskouch
Leskouch (Leskeuch, Lyzkeuch,

Lyzkouch), folyó 28, 153, 502
– (Lezkouch) F3 (Körös m.)
Lessuhel, hn. 17 (Zágráb m.)
Leta l. Léta
Léta (Leta, Letha), ma Létavértes 119–

120, 123, 252, F24 (Bihar m.)
– (Leta), vár, ma Magyarléta (Litenii de

Sus, Ro.) 119–120 (Kolozs m.)
Létavértes l. Léta
Letha l. Léta
Lethenye, folyó 398
Lethowanicz 390 (Zágráb m.)
Lethunye l. Litinye
Leuchenegh, folyó 24
Leucus l. Lökös
Leueleg l. Levelek
Leuka, Lew apja, hetesi 90
Leukus l. Lökös
Leunard l. Lénárd
Leustac l. Leusták
Leustach l. Leusták
Leusták (Lewstach) 6
– (Leustach), Waly-i 332
– (Leustach) mester, Gebech fia, Gál

apja, hetesi 294, 465, 523
– (Leustach), István fia, kovácsi 69
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– (Leustac, Leustach) mester, Roland fia,
szlavón bán, somogyi, tolnai és fejéri
comes [Paksi] 274, 430, 476

– (Leustach) fia Miklós 71
Levelek (Leueleg) 138 (Szabolcs m.)
levéltár l. káptalan, kolostor
Levkus l. Lökös
Lew mester, Leuka fia, hetesi 90, 106
Lewkus l. Lökös
Lewstach l. Leusták
Lezkouch l. Leskouch
Liberche l. Libercse
Libercse (Liberche, Liburche Ly -

burche), ma Kis- és Nagylibercse
(L’uboriečka és L’uboreč, Sz.) 220, 571
(Nógrád m.)

libertinus 9, 27, 53–54, F6
Liburche l. Libercse
liget (ligeth, lygeth) 20, 24, 28, 44, 48, 90,

172, 177, 187, 208, 239, 253, 279, 292,
385–386

Lindua l. Lendva
Lipche Zoliensis l. Zólyomlipcse
Lipig 33 (Körös m.)
Lipouch l. Lipovec
Lipova l. Lippa
Lipovec (Lipouch), hegy 17
– (Lipouch), vár, Ho. 17 (Zágráb m.)
Lipovník l. Hárskút
Lippa, ma Lipova, Ro. 489 (Arad m.)
Lišov l. Lissó
Lissó (Lizov, Lyzow), ma Lišov, Sz. 298

(Hont m.)
Liszkó (Lizka) 476, 563 (Valkó m.)
Litenii de Sus l. Léta
Litinye (Lethunye, Luthunye), ma

L’utina, Sz. 440 (Sáros m.)
– (Lytynye, Lytinye), folyó 394
Litke (Lythke, Oiethe), ma Fényeslitke

6, 599 (Szabolcs m.)
litteratus 274, 326–327, 346–347, 352,

440, 460, 466, 479–481, 539, 543, 547,
568–569, 579, 590, 599, 611

litvánok 388, 440
Lizka l. Liszkó
Lizov l. Lissó
ló (csődör, ménes; feyerpey, pey, sötét, veruspeg,

vörös) 12, 37, 69, 94, 121, 131–132, 134,
172, 195, 197, 244, 250, 256, 390, 399,
445, 499

Loal (dict.) János, visegrádi polgár, arany-
műves 466

Loana, folyó 15
Lobo l. Lubo
Lochanch l. Losonc 
Lochinch l. Losonc
Lochonch l. Losonc
Lochunch l. Losonc
locus fori Zumboth l. Szombatvásárhely
Lodan l. Ladány, Ludány
Lodantheth l. Ladány
Lodomér, esztergomi érsek, váradi püs-

pök 59–61, 67, 71, 98
Lodoméria (L) l. királyi privilegiális

intitulatio
Lojnica (Luyna), Ho. F19 (Zágráb m.)
Lokouch 28 (Körös m.)
–, folyó 28
Lolcia l. Pálca
Lona, folyó 34, 49
Lonarue (Lounarewe) 34 (Körös m.)
Longus campus l. Hosszúmező
Lonna, mező 31
Lonya l. Lónya
Lónya (Lonya) 320, 423 (Bereg m.)
Lorand l. Roland
Losonc (Lachunch, Lasonc, Lo -

chanch, Lochinch, Lochonch, Lo -
chunch, Losonch, Losontz,
Lossonch, Lossunch, Losunc,
Losunch, Lozoncz, Luchench,
Luchonch, Luchond, Luchunch,
Luchwnch, Luzunch, Lwchunch,
Lwchwnch, Lusunch, Lwsunch),
ma Lučenec, Sz. 67, 71, 118, 180, 249,
255, 263–264, 269, 274, 279, 287, 289,
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291, 303, 320, 329, 340, 342–346, 350,
357, 373, 383, 388–389, 402–403, 408,
423–424, 430, 434, 458–460, 466–467,
470–471, 479–481, 490–491, 497,
499–500, 504–507, 509–510, 512–513,
517, 528–530, 534–535, 538, 545,
548–549, 553, 565–566, 568–569,
571–572, 574, 587, 591, 593, 595, 598–
599, 617–618, 620–621, 623–628,
631–633, 635–637 (Nógrád m.)

Losonch l. Losonc
Losoncnagyfalu l. Nagyfalu
Losontz l. Losonc
Lossonch l. Losonc
Lossunch l. Losonc
Losunc l. Losonc
Losunch l. Losonc
Lotgar comes 6
Lothard, Pál, Jakab és János apja 154,

186, 310–312, 320, 384, 388
Lounarewe l. Lonarue
lovag l. királyi, királynéi, királynői 
lovagrend l. keresztesek, johanniták
lovászmester l. királyi
Lovászpatona l. Patona
Lozoncz l. Losonc
Lökös (Leukus), királyi asztalnok- és

pohárnok mester [Raholcai] 430
– (Leukus), mányai jobbágy 510
– (Leukus), nádasdi 332
– (Leucus, Leukus, Levkus, Lewkus)

mester, Ivánka fia, Miklós és Imre
apja, Gutkeled nb., dorogi, negyven -
szili, ivánkafalvi 78, 155–156, 183–184,
190–191, 195, 197, 203–207, 212, 215,
225, 234–235, 237, 244, 247–248,
250–252, 257, 260–261, 265–266,
277–278, 308, 317, 321, 323, 339, 352,
418, 436, 449, 493, 515, 582, 607–608

– (Leukus), Mikó fia 183–184
– (Leukus), Tamás fia 247
– (Leukus) fia Miklós, gacsalkéri 547

– (Leukus) fia Péter, kendei 394
Lőrinc l. Tót Lőrinc
– l. Szakállas Lőrinc
– comes 2 
– 39
– 514 
–, budai kanonok 326
–, királyi pohárnokmester, kevei és

krassói comes [Kán nb.] 59–61
–, királyi szabó 473
–, litteratus 332
–, litteratus 568–569
–, nádor, kunok bírája, soproni és bara-

nyai comes [Matucsinai] 59–60
–, tihanyi apát 8
–, vasvári kanonok 232
–, veszprémi őrkanonok 90
–, Atyusz fia, kevei comes 7
–, Chamaz fia, verebélyi 332
–, Dankhard fia, körmendi bíró 592, 611
– mester, Dorog fia, Gutkeled nb. 65–66,

72, 80, 89, 110, 161
– mester, Gebech fia, hetesi 294
– comes, György fia, besztereci 320
–, János fia, litteratus 326
–, János fia, némai 596
– mester, János fia, tárnoki 457
– comes, Kemény fia, szörényi bán,

dobokai comes F16, F18
–, Kopolcs fia, apáti 615
–, Maia fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Mihály fia, karasztosi 577–578
– comes, Mihály fia, rozvágyi 345, 347
–, Miklós fia 129
–, Miklós fia, apáti 486
– mester, Miklós fia, monoszlói 90
– (Laurens), Nadez fia, újkörösi polgár

354
–, Péter fia 87
–, Sebestyén fia 504
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–, Tamás fia, aradi 543
– mester, Tamás fia, mikei 524, 539 
–, Thamar fia, budai polgár 572
–, Tót Miklós fia, szomszédi 477
–, ..... fia 83
–, Arnold és Pál apja, jánosfalvi 427, 440,

442
–, István zágrábi püspök, Benedek és

János apja, kanizsai 514, 524, 539, 543
–, András apja, vajda, pankotai 573
–, Pál országbíró apja [Nagymartoni] 321
–, Balázs apja, ricsei 360–361
–, Pál országbíró fivére [Nagymartoni]

277, 315
– fia Bathou 458
– fia Gergely 237
– fia István, rozvágyi 505
– fia Jakab, papfalvi 580
– fia Miklós 279
– fia Miklós 397
– fia Miklós, mezői 455
– fia Miklós, szergényi 239
– fia Miklós, Zelen-i 332
– fia Péter 283–284
– fia Péter, jékei 565
– fia Tamás, szügyi 253
– fia Tamás, telegdi 435–436, 439, 446,

457, 472, 474, 490–491, 506
– fiai: Róbert és Gergely 162
Lövér (Luer), ma Luieriu, Ro. 168

(Torda m.)
Lövő (Lwue), ma Nyírlövő 187 (Sza-

bolcs m.)
Lövőpetri l. Petri
Lubo (Lobo, Lybo, Lybow, Lyubo)

F11–F12, F28–F30, F43, F53, F57
(Nyitra m.)

L’uboreč l. Libercse
L’uboriečka l. Libercse
Lučenec l. Losonc
Luchench l. Losonc

Luchonch l. Losonc
Luchond l. Losonc
Luchunch l. Losonc
Luchwnch l. Losonc
Ludan l. Ludány
Ludanice l. Ludány
Lúd (Lyud dict.) Miklós F46
Ludány (Lodan, Ludan, Lwdan), ma

Nyitraludány (Ludanice, Sz.) 13–15,
21, 92, 214, 380 (Nyitra m.)

– (Ludan, Lvdan) nemzetség 14, 23, 88, 94
Luer l. Lövér
Luga, libertinus 9
Lugas l. Zsidóvár
Luieriu l. Lövér
Lukács, csázmai őrkanonok 15
–, Albert fia 547
–, Balázs fia, szentkirályi 531, 532
–, Becse fia 3
–, Benedek fia, tuzséri 350, 384, 388, 490,

504, 507, 517–518, 534
–, Endre fia 55
–, István fia, gyapoli 335
– mester, Lukács fia, László, Lukács és

Miklós apja, ómarjai 143, 211, 244,
281, 285, 314, 369–370, 372, 393, 411–
412, 419–421, 432–433, 451, 495

– mester, Lukács fia, ómarjai 420–421,
428, 431–433, 451

–, Prior fia 38
– comes, Seem fia, Gutkeled nb. 65–66,

72 
–, Ellős, István, László és Lukács apja,

ómarjai, gyapoli 143, 181, 189, 192,
211, 244, 281, 285, 314, 317, 335

– comes fia György 26 
– fia János 153
– fia János, szentiváni 502–503, 514, 525
– fia László 152
Lukó l. Lukva
Lukov. l. Lukva
Lukua l. Lukva
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Lukva (Lukua, Lukwa, Lvkow,
Lvkwa), ma Lukó (Lukov, Sz.) 394,
405, 427, 440, 442, 444, 447, 450, 452
(Sáros m.)

Lukwa l. Lukva
Lunca Mureşului l. Holtmaros
Luska, síkság 187
Lusunch l. Losonc
Luthunye l. Litinye
L’utina l. Litinye
Luyna l. Lojnica
Luzunch l. Losonc
Lvdan l. Ludány
Lvkow l. Lukva
Lvkwa l. Lukva
Lwchunch l. Losonc
Lwchwnch l. Losonc
Lwdan l. Ludány
Lwsunch l. Losonc
Lwue l. Lövő
Lybeleyb (dict.) János, visegrádi polgár 466
Lybo l. Lubo
Lybow l. Lubo 
Lyburche l. Libercse
Lyphina 525 (Körös m.)
Lyppul (dict.) Fülöp, visegrádi polgár 466
Lypva, völgy 46
Lythke l. Litke
Lytinye l. Litinye
Lytynye l. Litinye
Lyubo l. Lubo
Lyud l. Lúd
Lyzkeuch l. Leskouch
Lyzkouch l. Leskouch
Lyzow l. Lissó

M
Maark l. Márk
Mablet, Tamás leánya 37
Macedonia l. Macedónia
Macedónia (Machedonia), ma Mace -

do nia, Ro. 434 (Temes m.)
Machala l. Mocsolya
Machareius l. Makariás
Macharia l. Makariás
Macharius l. Makariás

Machedonia l. Macedónia
Macho l. macsói 
Machou l. macsói
Machov l. macsói
Machow l. macsói
Mačov l. macsói 
Macra l. Apatelek
macsói (Macho, Machou, Machov, Machow;

ma Mačov, Sze.) bán l. Domonkos,
Egyed, István; Miklós, garai; Pál

Măderat l. Megyer
Magar l. Magyar
Magarzakaal l. Szakál
Mager l. Magyar
Magna Villa l. Nagyfalu
magna Zava l. Száva
– Zawa l. Száva
Magnus l. Nagy
– Gersenche l. Gerzence
Magodtelke (Mokodthelke) 385–386

(Szabolcs m.)
Magyar (Magiar dict.) Dénes comes,

Endes-i 385, 416–417, 422, 424
– (Hungarus) István 38
– (Hungarus) Miklós 38
– (Mager dict.) Pál mester, László apja

337, 350, 416–417, 422
Magyarád l. Megyer
Magyargéc l. Géc
Magyarjakabfalva l. Jakabfalva
Magyarlápos l. Lápos
Magyarléta l. Léta
Magyaró l. Monyoró
Magyarország (H, V, regnum Hun -

garie ~ Vngarie) 15, 49, 64, 83, 97–
98, 267, 328–329, 338, 390–392, 424,
462, 541, 573, 604, 620, 629–633, 636,
F27; l. még király, királyi privilegiális
intitulatio, királyné, királynő, nádor,
Zsigmond

magyarországi johannita perjelség 390–391
Magyarsülye l. Sülye
Magyarszarvaskend l. Kend
Magyarszentpál l. Szentpál
Maho, hn. 7 (Körös m.)
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Maia fia Lőrinc, hadakozó jobbágyfiú 59
– l. Mánya
maior Kotinua l. Katinna
Maior Zomus l. Szamos
Maius l. Majos
Majos (Mayus) mester, pelbárthidai 356
– (Maius) fia János 180
Majtény (Mohthyn), ma Nagymajtény

(Moftinu Mare, Ro.) 75 (Szatmár m.)
Makaria l. Makariás
Makarias l. Makariás
Makariás (Macharius), pécsi püspök 2
– (Macharia, Makarias), István fia 15, 53
– (Makaria), Venys apja 27
– (Makarias) bán fia Miklós 53
– (Macharia, Machareius) comes fia

Tamás, lovag 4, 7
makarskai (Ho.) püspök l. Jakab
Makó (Mokow), mohorai 332
– (Makou, Makow, Mokou), János és Pál

apja, szentesi, zétényi 320, 500, 505,
530, 538, 545

Makou l. Makó
Makow l. Makó
Mala Hothnycha l. Malahothnicza
Malahothnicza (Mala Hothnycha),

víz 390–391
Malchou l. Malcó
Malchuk, Oryhuan-i 108
Malcó (Malchou), ma Malcov, Sz. 394

(Sáros m.)
Malcov l. Malcó
Malé Dvorany l. Dovorány 
– Trakany l. Kistárkány
malom 9, 12, 19, 23–24, 28, 34, 53, 57, 88,

90, 113, 170, 172, 220, 239, 252–253,
292, 365, 368, 406, 413, 477, 489, 501,
531–532, 533, 570, 592, 596, 612, 616

malomhely 9, 40, 69, 326, 406, 592, 596,
610

malomkerék 90, 253
malomkő 253
Malomvölgy (Molumuelgh), völgy 239

Mănăşturhel l. Monostorszeg
Mandok l. Mándok 
Mándok (Mandok) 599, 618 (Szabolcs m.)
Manfred mester, zágrábi prépost 95–96
Mania l. Mánya
Manusloy l. Monoszló
Manuzlou l. Monoszló
Manya l. Mánya
Mánya (Mania, Manya), ma Maia, Ro.

209, 269, 510 (Belső-Szolnok m.)
Maráz (Moraz) 6 (Szabolcs m.)
Marcal (Marczal), folyó 401
Marcell, gerzencei curialis comes 41
–, országbíró, kevei comes [Tétény nb.]

6–7
–, Benete fia, hadakozó jobbágyfiú 59
– (Marcyl), Márk fia, Miklós apja, hétúri

243, 280
Marcelltelke (Marceltelku, Marchil -

teleke, Zand, Zond) 280, 283, 286
(Belső-Szolnok m.)

Marceltelku l. Marcelltelke
Marchilteleke l. Marcelltelke
Marcyl l. Marcell
Marczal l. Marcal
Margit, apáti Imre nagyanyja 486
–, csermendi Ellős felesége 259
–, Magyar Pál felesége 416–417, 422
–, Stoysich Jakab leánya 612
Mária, magyar és lengyel királynő, I.

Lajos és Erzsébet leánya, Zsigmond
felesége 601–603, 605–608, 611, 623–
628, 630–632, 634

Mária Magdolna-egyház 61 (Vas m.)
Marias fia Vörös Miklós 571 
Marichna 35 (Körös m.)
Marislou, Beryuoy fia, predialis 58
Mark 53 
– (Maark) 470 (Szabolcs m.)
– l. Pechy-i Márk
– 95–96
–, Keregh-i 574
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–, libertinus 27
– mester, veszprémi éneklőkanonok 331 
–, Tombold fia, Balog nb. 125
–, Marcell apja, hétúri 243
– (Mark) fiai: István és Tamás 229
– fia György 452
– fia Imre 458
– fia Roland 279
márka 6, 9, 12, 15–16, 21, 27, 30, 35, 37,

40, 42, 46, 49, 53–54, 57–58, 63, 69,
73–74, 77, 79, 81, 83, 85, 87–88, 90,
92, 94–97, 103, 129, 131, 138, 152–
153, 161, 166, 168, 178–179, 190–191,
195, 197, 200–203, 205–206, 209–210,
214, 216, 225, 227, 237, 250, 256–260,
270–271, 277, 297, 304, 313, 317, 320,
324, 332–333, 335, 337, 344, 365, 369–
372, 388, 405, 407, 413, 459, 475, 486–
487, 502, 505, 525, 534, 545, 548–549,
568, 597, 617, F6, F10, F24, F40 

–, budai 244, 301, 326, 346, 457–458
–, kassai 334, 344, 347
–, szebeni 306
–, zágrábi 318
Maros (Morisium), ma Nagymaros 308

(Hont m.)
– (Morus, Moruss), folyó 152, 269,

365, 617
Marosfelfalu l. Felfalu
Marosjára l. Jára
Marosoroszfalu l. Oroszfalu
Marosvásárhely l. Székelyvásárhely
Marosvécs l. Vécs
Marosszentimre l. Szentimre
Marót (Maroth), Tamás apja, gégényi 615
– (Marouth, Morowth), Péter fia, olaszi

317
Maroth l. Marót
Marouth l. Marót
Marton (Mortun, Nagmortun, Nog -

mor tun) 397, 483–168 (Veszprém m.)
Márton l. Fehér Márton

– 40
– 41
– comes 6 
– comes 28 
– comes, alországbíró 103, 105
–, csázmai kanonok 153
–, csongrádi főesperes, váci kanonok

583, 624, 626
– comes, dévai várnagy 284 
– mester, egri éneklőkanonok 274–275,

279
–, pesti főesperes 583
–, váci káptalan klerikusa 332
–, váradelőhegyi prépost 116, 120–121,

123–124, 134, 142, 150–151
–, váradi őrkanonok 105
– mester, vasvári őrkanonok 486 
–, Ábrahám fia, Gellért és Miklós apja,

Gerla-i 273
–, Albert fia 81
– mester, Belend fia 279 
– (Mortun), Beriszló fia, várjobbágy 28–

29, 46
– (Mortun), Beryuoy fia 46
–, Bod fia, bodföldei 397, 441
– (Mortun), Brezhal fia, várjobbágy 46,

60 
– (Mortun), Chenk fia, várjobbágy 28, 46
–, Dénes fia, varsányi 441, 443
–, Dubaa fia 248
–, Finta fia F35
–, Fülöp fia 502–503
–, Ganel fia, vasvári szolgabíró, köcski

233
–, János fia 406
–, Köcsk fia, várjobbágy 73
–, László fia 418
–, László fia, tárkányi 530, 545, 548
–, Márton fia 339, 412
–, Tusk fia 28
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– fia Benedek 73
– fia János, giróti 284
– fia Márton 271, 339, 412, 421
– fia Mihály, csékei 613
– fia Miklós, Janula-i 394
– fia Péter, zágrábi comes, rakonoki 406
Martonos (Mortunus), szolga 27
– (Mortonus, Mortunus), Chenk fia, vár-

jobbágy 28–29, 79
– (Mortunus), Cyne fia, olaszi 314
– (Mortonus) fia Joachim 153 
Martonostelke (Mortunuslaka, Mor -

thunustheleke, Mortunus tele ke,
Mortunustheleke, Mortu nus teluke)
273, 297, 307, 309 (Zaránd m.)

marturina 25, 36, 391
Marya l. Ómarja
Maryasolch l. Maryasouch
Maryasouch (Maryasolch) 476, 522,

564 (Varasd m.)
Maskfalu 617
Máté l. Csák Máté
– (Mathey) 40
–, bán, erdélyi vajda, szolnoki, vasvári,

soproni és mosoni comes [Csák nb.]
61–62, 64, 67, 71

– mester, fehérvári főesperes, veszprémi
kanonok 239 

–, fürményesi 124
– (Mathe), jékei 615
–, officialis 174
–, pap 144
–, sebenicoi püspök 476, 523, 541
–, litteratus, visegrádi 466
–, Barthaleus fia 537
– (Mathey), Endre fia 55, 95–96
–, Mihály fia, Lyphina-i 525
–, Péter fia, jasztrebarszkai 299
–, Vlk és István apja, turopoljei 406, 407,

409, 413, 414
– (Mathius) fia Bertalan, garicsi 437

– fia István, henyei 486
– fia László, kistárkányi 395
– (Mathyus) fia Mihály, Bethe-i 581
– fia Sebestyén, újkörösi polgár 354
Mathe l. Máté
Mathey l. Máté
Mathius l. Máté
Mathyus l. Máté
Mátraszőlős l. Szőlős
Mátraverebély l. Verebély
Mátyás l. Vörös Mátyás
–, egri karpap 396
–, fehérvári káptalan klerikusa 590
–, fehérvári őrkanonok 27
–, győri olvasókanonok 208
–, győri prépost 208
–, váci olvasókanonok 583, 626
–, Miklós fia, szántói 425, 432
–, Mordek fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Péter fia, pocsaji 412, 432–433, 438,

455
–, János apja, jékei 599, 613, 615
– fia Jakab, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522
– fiai: István, János és Beke 458
Mays l. Mojs
Mayus l. Majos
medicus 466
Medve (Medved), vár, Ho. 95–96 (Zág-

ráb m.)
medvei várnagy l. Simonka
Medved l. Medve
Meger l. Megyer
Megerunchye l. Megyericse
Megurechie l. Megyericse
megye 157; l. még Abaúj, Bács, Baranya,

Békés, Belső-Szolnok, Bereg, Bihar,
Bodrog, Borsod, Csanád, Heves,
Hont, Kolozs, Komárom, Körös,
Kraszna, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Po-
zsega, Pozsony, Sáros, Somogy, Sop-
ron, Szabolcs, Szatmár, Szerém, Szol-
nok, Temes, Tolna, Torda, Torna,
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Trencsén, Ugocsa, Újvár, Varasd, Vas-
vár, Verőce, Veszprém, Zala, Zaránd,
Zemplén

– hatósága 217, 541; l. még Bereg, Bihar,
Heves, Hont, Körös, Kraszna, Sza-
bolcs, Szatmár, Ugocsa, Vasvár,
Veszprém, Zala, Zaránd

– hatóságának embere 173, 211, 262, 273,
399, 451, 502–503

megyei közgyűlés 332, 445, 448
Megyer (Meger), ma Nógrádmegyer

332 (Nógrád m.)
– (Meger), ma Vasmegyer 320 (Szabolcs m.)
– (Meger), ma Magyarád (Măderat, Ro.)

527, 554–555 (Zaránd m.)
Megyericse (Megurechie, Mege run -

chye), vár és birtok 160, 193 (Körös
m.)

Megyes 526 (Veszprém m.)
méh 390
Melegföldvár l. Földvár
Menartuagasa 394 (Sáros m.)
Menteu l. Mentő
Menteuu l. Mentő
Mentew l. Mentő
Menthew l. Mentő
Mentő (Menteu, Mentew, Menthew,

Menteuu), vár, Ro. 167, 508, 512, 574
(Torda m.) 

mentői várnagy l. Balázs
Mercurius, bán, somogyi comes 4
Merdechnow l. Merdechow
Merdechow (Merdechnow) 477 (Zág-

ráb m.)
Merdothyna 477 (Zágráb m.)
Mereu l. Mérő
Merissa, Vid fia 2
Mérő (Mereu dict.) Pál 274
mérőkötél 317
Merse, kolontári 336

mérték l. akó, csöbör, eke, félmérő, hold,
kaszaalj, királyi, köböl, köteg, mérőkö-
tél, modium, öl

Mertlin fia András, budai polgár 326
Mesew l. Mező
Mesko, veszprémi püspök, királynéi kan-

cellár [Piast] 267, 292, 328
Messes l. Meszes
Mestur, Mordek fia, hadakozó jobbágy-

fiú 59
mészáros 170, 466
Meszes (Messes), hegység 243
Meysner (dict.) Albert, visegrádi polgár

466
Mezeu l. Mező, Mezői
Mezev l. Mező
Mező (Mesew, Mezeu) 215, 438, 455,

613 (Bihar m.)
– (Mezev), hn. 69 (Veszprém m.)
Mezői (Mezeu-i dict.) Miklós 155–156
Mezőladány l. Ladány
Mezőszentandrás l. Szentandrás
Mezőszentmihály l. Szentmihálytelke
Micov l. Mikó
Micula l. Mikola
Micske (Mikche, Mikse, Mixe, Mix -

se, Mykche, Myxe) 93, 195–196,
312, 323, 399, 421, 428, 431, 449
(Bihar m.)

– (Myske), Chead fia, hadakozó jobbágy-
fiú 59 

– (Myxe), Mikola fia 40
Mihály l. Aaz Mihály
– l. Fekete Mihály
– l. Fodor Mihály
– l. Peecz Mihály
– l. Pyrihtous Mihály
– 317
– mester, budai kanonok 365, 524
–, erdélyi vajda [Kacsics nb.] 6 
–, fehérvári dékán 27
–, hevesi főesperes 410
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–, királyi apród 367
–, kozmaházi 198
– mester, monoki 568 
–, nógrádi főesperes 583, 626
–, nyitrai comes 59–62, 64
–, officialis 579
– mester, országbírói notarius, Archa-i

590
–, pesti főesperes 626
–, scardonai püspök 476, 523, 541
– mester, vaskai főesperes 95–96
– mester, vasvári éneklőkanonok 486 
– mester, vasvári kanonok 579
– mester, vasvári őrkanonok 401, 578
–, vasvári prépost 609–610, 614
–, zágrábi olvasókanonok 35
–, Ákos fia 398, 404–405
– mester, Albert fia, mindszenti 317,

432–433
–, Apsa fia, hadakozó jobbágyfiú 59
–, Bálint apja, bákai 320, 600
– mester, Bán János fia 573
–, Beke fia, kereki 547
–, Beke fia, nagydémi 239
–, Chink fia, szerviens 155–156
– mester, Cybak fia 317, 445
–, Csépán fia 48
– mester, Dezső fia, losonci 430, 529,

538, 545, 548–549, 565–566, 568–569,
587, 595, 598–599, 618 

–, Domonkos fia, János apja, cigándi,
henyei 303, 528–530, 534, 538

–, Ernye fia, szabolcsi szolgabíró, márki
470

–, Gaman fia 81
–, Gereven fia, Ganda-i 279
–, Gergely fia 553
–, Ingulhard fia, visegrádi polgár 466
–, Jakab fia, szentegyedi 348
–, János fia, Chaplyan-i 442

– mester, János fia, túri 356
–, Kis Jakab fia, visegrádi 466
–, László fia, cigándi, henyei 516, 529,

538
–, Márton fia, csékei 613
–, Máté fia, Bethe-i 581
–, Miklós fia 319
–, Miklós fia, gorbai 307
–, Mojs fia 175
–, Nerad fia, Beke, Máté és János apja,

Lyphina-i 153, 159, 194, 227, 525
–, Orbán fia, Pető, Jakab, Miklós és Lő-

rinc apja, karasztosi 577–578
–, Pál fia, Zuth-i 565–566
–, Péter fia 57
–, Péter fia 405
–, Péter fia, kisszegi 605
–, Pető fia, karasztosi 577–578
–, Ponya fia, Teremy-i 574
–, Tamás fia, régeni 179
–, Tamás erdélyi vajda fia, egri és váci

püspök, pozsonyi prépost, szécsényi
253, 430, 476, 523, 541

–, Tebe fia, kereki 547
–, Varous fia 554
–, Vitéz János fia, turopoljei 406–407,

409, 413
– fia György 440
– fia István 279
– fia István 341, 343
– fia István, apagyi 320
– fia Ivánka, várjobbágy 57
– fia János, officialis 279
– fia János, olysavicai 427, 440
– fia László 442, 444, 447
– fia Lőrinc, rozvágyi 345, 347
– fia Miklós, sápi 332
– fia Pál, szabolcsi szolgabíró, gégényi

470
– fia Péter 317
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Mihályháza (Myhalhaza) 209 (Belső-
Szolnok m.)

Mihályházateteje (Myhalhazatetey),
hegy 394

Miholia l. Szentmihály
Mika (Myka), bihari comes [Ják nb.] 3
Mikch l. Mikcs
Mikche l. Micske
Mikcs (Mikch, Mykch), szlavón bán, Ro-

land, István és Ákos apja [Ákos nb.]
294, 299, 394, 398, 404–405, 427, 440,
442, 447, 452

Mike (Myke) 524, 539 (Körös m.)
– (Myke), fehérvári éneklőkanonok 54
– (Myke), Miklós fia F46–F47
– (Myke) fia Dénes 369–370
– (Myke) fia Miklós 412
Mikec (Mykech), Radey fia, újkörösi pol-

gár 354
– (Mykech) fia György 153
Mikleuška l. Felsőgerzence
Miklós l. Agg Miklós
– l. Druget Miklós
– l. Fekete Miklós
– l. Kont Miklós
– l. Kun Miklós
– l. Lúd Miklós
– l. Magyar Miklós
– l. Mezői Miklós
– l. Német Miklós
– l. Ördög Miklós
– l. Ősz Miklós
– l. Stoyan Miklós
– l. Szőke Miklós
– l. Tót Miklós
– l. Treutel Miklós
– l. Vas Miklós
– l. Vörös Miklós
– 72 
– 184
– comes, alnádor, perényi 202, 207, 274

–, bihari comes, sólyomkői várnagy, pe-
rényi 317  

– mester, bihari vicecomes 237 
–, bődi 124
– mester, budai kanonok 524 
–, csatári apát 126
–, csatári apát 488
–, csázmai főesperes, zágrábi kanonok

514
–, csontfalvi falunagy 332
–, egri kanonok 394
– mester, egri káptalan klerikusa 350 
–, egri prépost 373
– (N.), egri püspök [Dörögdi] 263, 319,

345, 373, 392, 410, 424, 430, 460, 476,
494 

–, erdélyi vajda [Geregye nb.] 61
–, erdélyi vajda [Lackfi] 523
–, erdélyi vajda, királyi asztalnokmester,

mosoni comes, Móric és István apja
[Meggyesi] 64, 240

–, esztergomi és kalocsai érsek, eszter-
gomi comes, zágrábi püspök, királyi
kancellár [Apáti] 430, 476, 494, 522,
F45, F48

– mester, esztergomi érsek és comes, ki-
rályi kancellár, pilisi comes [Kán nb.]
59–60, 71 

–, esztergomi érsek és comes [Vásári]
373, 410, 430

–, galaci 574
–, győri éneklőkanonok 208
–, győri püspök [Kőszegi] 172, 193–194,

478
–, honti főesperes 253
–, jenői pálos perjel 478 
–, királyi pohárnokmester [Rátót nb.] 98
–, knini püspök 523, 541
–, litteratus 519
–, megyeri 320
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–, mocsolyai 394
–, nádor, kunok bírája, macsói bán, garai

476, 523, 541, 582, 587, 592, 595–596,
598–602, 604–606, 609–611, 613, 615,
618, 631

–, nádor, kunok bírája, soproni comes
[Héder nb.] 67 

– mester, nyitrai őrkanonok 188 
–, országbíró [Geregye nb.] 67 
– comes, országbíró, dalmát-horvát, szla-

vón-horvát, horvát és szlavón bán, po-
zsonyi és turóci comes, szécsi 349,
353, 388, 412, 417–418, 424, 430, 432–
433, 438, 440, 455, 458, 476, 523, 541,
553, 574, 594 

–, pap 314
–, patai főesperes 410
–, pécsi püspök [Neszmélyi] 430, 494
–, pozsonyi comes 6
–, szabolcsi főesperes 392, 410
–, szegedi főesperes 9
–, szlavón-horvát bán, Miklós, László,

István és János apja, lendvai [Hahót
nb.] 406–407, 409, 413–414 , 589

–, szlavón bán, soproni és komáromi
comes [Gutkeled nb.] 193–194

–, tárcai főesperes 392
–, traui püspök 523, 541
–, tuzséri 565
–, váci éneklőkanonok 583
– mester, váradelőhegyi konvent kleri-

kusa 252
– mester, vasvári őrkanonok 614 
–, veszprémi szolgabíró 336
–, visegrádi polgár, mészáros 466
–, zárai érsek 476
–, zsolnai bíró, soltész 382
–, Ákos fia 398, 404–405
– mester, Albert fia, mindszenti 317,

432–433 

–, András fia, bacskai 320
–, András fia, Lőrinc és Egyed apja, mo-

noszlói 27, 35, 42, 49–50, 53–54, 90
–, András fia, sági hospes 351
– mester, Arland fia, János apja 477 
–, Baksa fia, gyürei 350
–, Barc fia, nádor, soproni comes 7
–, Benedek fia 124
–, Bochou fia 212
–, Bodon fia 388–389
–, Chech fia, nádasdi 332
–, Csupor István fia, monoszlói 221, 246,

462
–, Dénes nádor fia, Dezső apja, Tomaj

nb., losonci 67, 82, 118
–, Detre fia 61
– mester, Dezső fia, Tomaj nb., losonci

430, 529, 538, 545, 548–549, 565–566,
568–569, 587, 595, 598

– mester, Domonkos bán fia 499
–, Domonkos fia, Hazunfolwa-i 603
–, Domonkos fia, szalóki 274, 279
–, Domonkos fia, telegdi székely 327
– mester, Dorog fia, Ördög János, Mik-

lós, Lőrinc, Dorog, Péter és Konrád
apja, Gutkeled nb. 65–66, 75, 80, 89,
128–130, 132–134, 137, 145, 147–148,
176, 251, 305, 314, 339 

–, Dózsa fia 163
–, Dragech fia, újkörösi polgár 354
–, Ellős fia, csermendi 259, 429
–, Er….. fia 161
– mester, Erdőd fia, kecskési várnagy

164
– mester, Feldruch fia 458
–, Felicián fia 263
–, Garmanus fia F19
–, Gebech fia, hetesi 294
–, Gergely fia, hevesi comes 405
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– mester, Gergely fia, szabolcsi
vicecomes 584

–, Geus fia, pordányi 278
– mester, Gilét fia, nádor, kunok bírája,

János királyi tárnokmester és Domon-
kos honti comes apja [Zsámboki] 274,
324–325, 334, 358, 369–370, 372, 384,
387–389, 398, 404–405, 415–416, 427,
440, F38, F42, F46 

–, Gurk fia 146
–, Gyula fia 388
–, Imre fia, detki F38
– comes, István fia 209 
–, István fia, bodföldei 320
–, István bán fia, bán [Gutkeled nb.] 83 
–, István fia, Gych-i 122
–, István fia, gyapoli 324, 335, 438, 520
–, István fia, nádasdi 332
–, Iván fia, terbelédi 365
– mester, Ivánka fia, János, Péter és And-

rás apja, Gutkeled nb., ivánkafalvi,
negyvenszili, dorogi 129–132, 134,
155–156, 162, 169, 178, 183–184,
190–191, 200–201, 203–207, 212, 215,
225, 229, 234–235, 237, 248, 250–252,
254, 256–258, 261–262, 265–266,
277–278, 315, 317, 321, 323, 339, 352,
464 

–, Jakab fia, karasztosi 577, 578
–, Jakab fia, lónyai 423
–, Jakab fia, szentiváni 514
–, János fia 125
–, János fia, abádi 81
– mester, János fia, derzsi 459 
–, János fia, gerzencei 379
–, János fia, kanizsai 542 543
– mester, János fia, litteratus, Kogyan-i

524, 539, 543 
–, János fia, várdai 403
–, Kont Miklós nádor fia F39
–, Korlát fia, verebélyi 332

–, Kozma fia, jákói 350
–, László fia, cigándi, henyei 528–529,

538
–, László fia, jutai 594, 588, 590
–, Leusták fia 71
–, Lökös fia, gacsalkéri 547
–, Lökös fia, ivánkafalvi 582, 607–608
–, Lőrinc fia 279
–, Lőrinc fia 397
–, Lőrinc fia, mezői 438, 455
–, Lőrinc fia, szergényi 239
–, Lőrinc fia, Zelen-i 332
–, Lukács fia, István apja, ómarjai 369–

370, 372, 411, 495, 615, 638
– comes, Makariás bán fia 53 
–, Marcell fia, hétúri 243, 280
–, Márton fia, Gerla-i 273
–, Márton fia, Janula-i 394
–, Mihály fia, karasztosi 577, 578
–, Mihály fia, sápi 332
–, Mike fia 412
–, Miklós fia 253
–, Miklós fia F4
–, Miklós fia, Gutkeled nb. 129, 132, 134,

145, 147–148
– mester, Miklós fia, hahóti 568, 599–610 
–, Miklós fia, királynéi ajtónállómester

[Hédervári] 479–481
–, Miklós bán fia, lendvai F59
–, Móric fia, Ken.....-i 262, 268, 270–271
–, Pál fia 351
–, Pál fia, gyapoli 324,
–, Pál fia, olysavicai 394, 442
–, Pál fia, szalóki 236, 239
–, Péter fia, kerecsenyi 187
–, Péter fia, varasdi nemes várjobbágy,

Maryasouch-i 476, 522, 564
–, Pető fia, karasztosi 577, 578
– mester, Rado fia, palásti 519, 534 
–, Remeked fia 24
–, Roland fia, rábéi 304
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–, Roland fia, újfalvi 398, 404–405, 427,
440, 442, 444, 447, 452

–, Roland fia, vásári 161
– comes, Samod fia, Domonkos apja,

Tomaj nb., cigándi, henyei 91, 138,
149, 222, 320, 334, 340, 345–347, 568

–, Sándor fia 187
–, Sebes fia, bazini F48
–, Semyen fia 317
–, Szeme fia, bodföldei 230–231, 241,

300
–, Tamás fia, Gerla-i 273
–, Tamás fia, Kelemen és Lőrinc apja,

apáti 486
–, Tamás fia, Péter apja, babindali 473
–, Tomb fia, pöstényi 253
–, Ugrin fia, János apja, gerzencei 374
– comes, Ugrin fia, országbíró, macsói

bán [Csák nb.] 430, 458–459 
–, Wylmad fia, szabolcsi szolgabíró, leve-

leki 138
–, Zohud fia 23
–, Pál apja, óvári 577
–, Pető apja, petri 385–386
– fia András, Zuud-i F6
– fia Domonkos, erdőhegyi 573
– comes fia Domonkos, kecskédi 208 
– fia Doncs, apci 332
– fia Guerin, gréci polgár 318
– fia Imre, mezői 613, 615
– fia István, dománhidai 308
– fia István, szerviens 265
– fia János, szelestei 577–578
– fia János, szentiváni 519
– fia János, tornaljai 463
– fia László, borsi 412
– fia László, köcski 614
– fia Mátyás, szántói 425, 432
– fia Mihály 319
– fia Mihály, gorbai 307

– fia Mike F46–F47
– fia Miklós 253
– fia Miklós, hahóti 568, 609–610
– fia Miklós, királynéi ajtónállómester

[Hédervári] 479–481
– fia Sándor, vásári 531–532
– fia Tamás 505
– fia Wulrimg, budai bíró 572
– comes fiai: Ábrahám és Miklós F4
– fiai: Kelemen és Péter, varasdi nemes

várjobbágyok, Maryasouch-i 476, 522
– fiai, némai 284
– l. még Kónya
Mikó (Myko) 34
– (Micov, Mykou), Mikola fia 16, 40
– (Mikou, Myko), Sándor fia, sejteri 231,

241
– (Myko, Mykou) fia Lökös 183–184
Mikola (Mykula) 252 (Bihar m.)
– (Micula, Mykula) fiai: Mikó és Micske

16, 40
Mikou l. Mikó
Mikse l. Micske
Miksi (Myxey), ma Mikušovce, Sz. 269

(Nógrád m.)
Mikušovce l. Miksi
Miles l. Vitéz
Mily 254 (Bihar m.)
Mindenszentek-egyház 477 (Zágráb m.)
Mindszent (Mendzenth) 432–433

(Bihar m.)
minor Dolch l. Dolch
Minor l. Desnicha, Dyplicka
– Katinna l. Katinna
– Kükülő l. Küküllő
– Zomus l. Szamos
Mixa, Druzyslay fia 16
Mixe l. Micske 
Mixse l. Micske
Moch l. Mog
Mochola l. Mocsolya
Močidl’any l. Mocsolya
Mocrea l. Apatelek
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mocsár (malacha, Malaka, mlaca, mlaka) 16,
28, 28, 36, 40, 44, 406, 411

Mocsolya (Machala, Mochola), ma
Erdőmocsolya (Močidl’any, Sz.) 394
(Sáros m.)

modium 501
Modraspothok l. Modraspotok
Modraspotok (Modraspothok) 477

(Zágráb m.)
Moftinu Mare l. Majtény
Mog (Moch, Mogh), nádor, bácsi és sop-

roni comes 3–4
– (Moch, Moogh) fia Péter, szörcsöki

236
Mogh l. Mog
Mogorouich nemzetség 612
Moh, Chyma fia, hadakozó jobbágyfiú

59
Mohara l. Mohora
Mohor 35 
Mohora (Mohara) 332 (Nógrád m.)
Mohthyn l. Majtény
Mois l. Mojs
Mojmirovce l. Ürmény
Mojs (Mays, Mois, Moyus, Moys) mester,

királyi asztalnokmester, királynéi tárnok -
mester, somogyi, varasdi, orbászi, sze-
pesi és somogyi comes 27, 44, 59, 61,
64, 71

– (Moys), István fia, kovácsi 69
– (Moyz) fia Ellős 164
– (Moyus) fia Mihály 175
Mokodthelke l. Magodtelke
Mokou l. Makó
molnár 381
Molnaszecsőd l. Szecsőd
Molnuspetri l. Petri
Molnuszeuchud l. Szecsőd
Molumuelgh l. Malomvölgy
Monak l. Monok 
Monok (Monak) 568 (Zemplén m.)
Monor, Ro. 168 (Kolozs m.)
Monorou l. Monyoró

Monoschau l. Monoszló
Monoslou l. Monoszló
Mónospetri l. Petri
monostor l. abasári, csatári, Dénes -

monostor, egyedi, kolozsmonostori,
kompolti, leleszi, pannonhalmi, somo-
gyi, Szt. Gergely-, tihanyi, váradelő -
hegyi, vásárhelyi, zalai, zobori

– jogtalan használata 89, 292
– leégése 230–231, 241 
– ostroma 131
Monostorszeg (Monusturzyg, Munus -

tursceg), ma Mănăşturhel, Ro. 209,
269 (Belső-Szolnok m.)

Monoszló (Manusloy, Manuzlou,
Monoschau, Monoslou, Monozlau,
Monozlou, Monozlo, Monozlov,
Monozlow, Monuslo, Monuzlo,
Monuzlou, Monuzlow, Munuslov,
Munzlo), vár és birtok, ma Moslavina,
Ho. 9, 15, 27, 32, 35, 38, 42, 49–50,
53–54, 83, 90, 95–96, 160, 193, 221,
246, 392, 462 (Körös m.)

Monozlau l. Monoszló
Monozlo l. Monoszló
Monozlou l. Monoszló
Monozlov l. Monoszló
Monozlow l. Monoszló
mons S. Angeli l. Szentangyalhegy
Monuslo l. Monoszló
Monusturzyg l. Monostorszeg
Monuzlo l. Monoszló
Monuzlou l. Monoszló
Monuzlow l. Monoszló
Monyoró (Monorou, Munuro), ma

Magyaró (Aluniş, Ro.) 168, 209 (Torda m.)
Monyorokerek l. Monyorókerék
Monyorókerék (Monyorokerek), ma

Eberau, Au. 541 (Vas m.)
Moogh l. Mog
Moraz l. Maráz
Mordek fiai: Gergely, Mátyás és Mestur,

hadakozó jobbágyfiúk 59
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Morg 319 (Heves m.)
Morgewreue, hn. 319 (Heves m.)
Morhard fia János, Rezege-i 104
Móric, királyi asztalnokmester, nyitrai

comes [Meggyesi] 14 
–, Tabalya-i 332
–, Demeter bán fia 236, 238 
–, Miklós erdélyi vajda fia, Simon pozso-

nyi comes apja [Meggyesi] 240, 430
– fia Miklós, Ken.....-i 262, 268, 270–271
Morisium l. Maros
Morkolph, szerviens 148
Moroucha 564 (Varasd m.)
Morowth l. Marót
Morthaleus, jobbágy 174
Morthunustheleke l. Martonostelke
Mortonus l. Martonos
Mortua, tó 6
Mortun l. Marton, Márton
Mortunus l. Martonos
Mortunuslaka l. Martonostelke
Mortunusteleke l. Martonostelke
Mortunusteluke l. Martonostelke
Mortunustheleke l. Martonostelke
Morus l. Maros
Moruss l. Maros
Morzol 61 (Vas m.)
Moslavina l. Monoszló
mosoni comes l. Batiz, Máté, Miklós, Pat
Moulnuspethri l. Petri
Moys l. Mojs
Moyus l. Mojs
Moyz l. Mojs
Mrathyn 406 (Zágráb m.)
Munmulotov, hegy 48
Munuro l. Monyoró
Munuslov l. Monoszló
Munustursceg l. Monostorszeg
Munzlo l. Monoszló
Murgou 107 (Bodrog m.)
Murul 150, 250, 317
műhely 170
Myhalhaza l. Mihályháza
Myhalhazatetey l. Mihályházateteje
Myhedeus 239 

Myka l. Mika
Mykch l. Mikcs
Mykche l. Micske
Myke l. Mike
Mykech l. Mikec
Myko l. Mikó
Mykou l. Mikó
Mykula l. Mikola
Myske l. Micske
Myxe l. Micske
Myxey l. Miksi
Myzlona, kanász 11

N
N. l. Kont Miklós, Miklós
Nădab l. Nadab
Nadab, ma Nădab, Ro. 547 (Zaránd m.)
nádas 342, 411
Nadasd l. Nádasd
Nádasd (Nadasd) 332 (Nógrád m.)
Nádaspapfalva l. Papfalva
Nadech 2 (Zala m.)
Nadez fia Lőrinc, újkörösi polgár 354
nádor 217, 290, 405; l. még Amadé,

Ampud, Barc, Dénes, Domonkos,
Dózsa, Druget János, Druget Vilmos,
Fülöp, Imre; János, Nagy Henrik fia;
Kont Miklós, Kopasz, László, Lőrinc;
Miklós, garai; Miklós, Gilét fia; Mog,
Pat, Péter, Roland

nádori bírótársak (bárók, főpapok, nemesek)
388, 405, 440, 568, 611

– ember 142, 203, 222, 325, 369–370, 388,
415, 427, 440–444, 447, 479–481, 500,
505, 530, 545, 547–548, 554–555,
565–566, 568, 587, 596, 599, 613, 615,
618

– ember, speciális 388–389, 568–569, 592,
596, 609–610

– hadoszlás 124, 181, 143
– közgyűlés 195–196, 225, 310–312, 324–

325, 358, 388, 456, 472, 497, 505, 523,
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545, 547–548, 559–560, 595, 598–600,
618, F54

– kúria 388–389, 568–569, 592, 596
– prothonotarius l. Bakó; Jakab, szepesi
Nagmortun l. Marton
Nagy (Magnus, Nogh dict.) Domonkos

mester, János apja, pásztói 332–333,
516, 553–554, 559–560, 575

– (Magnus) György, szerviens 155–156
– (Magnus) Henrik, szlavón bán, somo-

gyi comes, János nádor apja [Kőszegi]
16, 28–29, 50, 59–62, 159–160, 208,
238 

– (Magnus) Ine comes 458
– (Magnus) Jakab, szerviens 155–156
– (Magnus) Jákó (Jako, Jakow), János

apja, Hodus-i 317, 421
– (Magnus) János 590
– (Magnus) Péter, Tamás királyi ajtónálló -

mester apja 259a, 400, 405
– (Magnus (dict.) ….. mester 140
Nagy Szöllős l. Szőlős
– Szölös l. Szőlős
– Szörcsök l. Szörcsök
Nagyacsád l. Acsád
Nagyárok (Nogaruk), hn. 4 (Bodrog m.)
Nagybereg l. Bereg
Nagydaróc l. Daróc
Nagydém (Dym, Nogdym, Thimar -

dym) 239 (Veszprém m.)
Nagyemőke l. Emőke
Nagyér (Nogher) 129 (Bihar m.)
Nagyfalu (Magna Villa), ma Losonc -

nagyfalu (Vel’ká Ves, Sz.) 269 (Nógrád m.)
Nagyfüged l. Füged
Nagygyimót l. Gyimót
Nagyhatár (Nodghathar) 243 
Nagyhegyes l. Hegyesd
Nagyida l. Ida
Nagykálló l. Kálló
Nagykanizsa l. Kanizsa
Nagykarasztos l. Karasztos
Nagykemlék l. Kemlék

Nagykörü l. Körü
Nagylibercse l. Libercse
Nagymajtény l. Majtény
Nagymaros l. Maros
Nagymiklós (Nogmiklos) 341 
Nagyolsva l. Olysavica
Nagypél l. Nemespél
Nagyrábé l. Rábé
Nagyrozvágy l. Rozvágy
Nagysajó l. Sajó
Nagysáros l. Sáros
Nagyszántó l. Szántó
Nagyszeben l. Szeben
Nagyszombat (Tyrnensis), város, ma

Trnava, Sz. 501 (Pozsony m.)
Nagyszőllős l. Szőlős
Nagytapolcsány l. Tapolcsány
Nagytárkány l. Tárkány
Nagyudvar l. Dovorány 
Nagyvárad l. Várad
Nana l. Nána
Nagyvölgy (Noguelg), völgy 46
Nána (Nana), ma Kisnána 319 (Heves m.)
Nándorfehérvár (Alba Nandur), vár,

ma Beograd, Sze. 402
Nápolyi Királyság (Si) l. Károly, II.
napszak (éjszaka, hajnal, hora, szükület) 142,

282, 332
Narad l. Nerad
Narda 577 (Vas m.)
Naualias l. Naualyas
Naualyas (Naualias) 599, 618 
Nazled 46 (Körös m.)
Neeguenseck l. Negyvenszil
Negeuenschyl l. Negyvenszil
Negewenzyl l. Negyvenszil
Neghwenzyl l. Negyvenszil
Negouenzyl l. Negyvenszil
Neguenzil l. Negyvenszil
Neguenzyl l. Negyvenszil
Negyvenszil (Neeguenseck, Ne -

geuen schyl, Negewenzyl, Negh -
wenzyl, Negouenzyl, Neguenzil,
Neguenzyl) 129, 176, 235, 308, 317,
339 (Bihar m.)
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negyvenszili Szt. György-egyház 317
Nek l. Nyék
Nema l. Néma
Néma (Nema), ma Nima, Ro. 284

(Belső-Szolnok m.)
– (Nema) F53 (Győr m.)
– (Nema), ma Kolozsnéma (Kližská

Nemá, Sz.) 596 (Komárom m.)
Nemeluanyala l. Vanyola
nemes jobbágy 485
– várjobbágy 36, 230–231, 241, 406, 476
Nemesapáti l. Apáti
Nemesgörzsöny l. Görzsöny
nemesítés 59–60, 230–231, 241, 300, 476
Nemeskeresztúr l. Keresztúr 
Nemespél (Nemespyl), ma Nagypél

(Pilu, Ro.) 461 (Zaránd m.)
Nemespyl l. Nemespél
Nemesszalók l. Szalók
Német (Theutunicus) István, fehérvári

kanonok 331
– (Teutonicus dict.) Miklós 79
német király l. Konrád, IV.; Rudolf, I.
németek 12, 17, 85, 466
Némethásos l. Hásos
Németi (Nempty), vár, ma Lenti F20–

F22, F59 (Zala m.)
– (Nempthi) 126 
Nemhev fiai, rabszolgák 53
Nempthi l. Németi
Nempty l. Németi
nemzetség 25, 36, 89, 152, 180, 210, 256,

273–275, 524, 545, 548, 568, 595; l.
még Balog, Csák, Csolt, Dragoszló,
Grobic, Gutkeled, Hermán, Herosth,
Ludány, Mogorouich, Tomaj, Vy -
reuych

Nerad (Narad) fia Mihály, Lyphina-i 153,
159, 194, 227, 525

Neschen, Dragus fia 42
Neuger l. Nyögér
Neugrad l. Nógrád
Neuka, erdélyi vajda 7

Neukus, árok 95–96
Newgrad l. Nógrád
Niger l. Fekete
Nima l. Néma
Nin l. nonai püspök
Nitra l. Nyitra
– nad Ipl’om l. Nyitra
Nitriensis l. Nyitra
Niueg l. Nyüved
Niuved l. Nyüved
Nodghathar l. Nagyhatár
Nodulk, Tholomer fia, predialis 41, 43
Nogalmas l. Almás
Nogaruk l. Nagyárok
Nogdym l. Nagydém
Nogh l. Nagy
Nogher l. Nagyér
Nogienew l. Jenő
Nogmiklos l. Nagymiklós
Nogmortun l. Marton
Nógrád (Neugrad, Newgrad) megye 220, 253,

269, 332–333, 365–368, 560, 623, 625,
627

– megye hatósága 560 
nógrádi comes l. Fülöp; János, Miklós nádor

fia
– főesperes l. Mihály
Nógrádmegyer l. Megyer
Nógrádsáp l. Sáp
Nogtarkan l. Tárkány
Noguelg l. Nagyvölgy
nonai (ma Nin, Ho.) püspök l. Demeter
– Szt. Anselm-székesegyház és káptalanja 612
notarius 95–96, 251, 306, 359, 473, 502,

590, 592, 596
Nothk fia Iván 176
Nova Civitas Crisiensis l. Újkörös
nova villa Crisiensis l. Újkörös
Nová Mesto nad Váhom l. Újhely
Novosad l. Újlak
novum Castrum l. Újvár
nuncius 462
Nyakas (Capitosus) Tibor (Tiburcius),

várjobbágy 73
Nyek l. Nyék
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Nyék (Nek, Nyek) 206, 317 (Bihar m.)
nyeregkészítő 440
nyíllövés 132, 445, 533, 596
Nyír (Nyr) 625 
Nyírbátor l. Bátor
Nyírbogdány l. Bogdány
Nyírjákó l. Jákó
Nyírkarász l. Karász
Nyírkércs l. Kércs
Nyírlövő l. Lövő
Nyírpazony l. Pazony
Nyírvasvári l. Vasvári
Nyitra (Nitra, Nytra), ma Ipolynyitra

(Nitra nad Ipl’om, Sz.), Sz. 366–368
(Nógrád m.)

– (Nitria, Nitriensis), vár, ma Nitra, Sz.
13–14, F5, F7–F10, F12 (Nyitra m.)

– (Nitria, Nitriensis), folyó 23
– megye 23, 88, 185, 473, 603, F10, F12,

F28, F35, F39, F41, F53
nyitrai comes l. Ernye, Lampert, Mihály,

Móric
– curialis comes l. Roland
– káptalan 21, 23, 88, 92, 94, 188, 214,

259, 364, 429, 541–542 között, F5,
F28 (Nyitra m.)

– olvasókanonok l. Demeter, Farkas, Sándor
– őrkanonok l. Miklós
– püspök l. István, János, László, Paska,

Vince
Nyitradivék l. Divék
Nyitragaráb l. Harabor
Nyitraludány l. Ludány
Nyitraörmény l. Örmény
Nyitrapereszlény l. Pereszlény
Nyka 48 (Esztergom m.)
Nyögér (Neuger), ma Pápanyögér 239

(Veszprém m.)
– (Neuger), völgy 239
Nyr l. Nyír
Nytra l. Nyitra
Nyueg l. Nyüved

Nyüved (Niueg, Nyueg, Nyveg), ma
Niuved, Ro. 305, 399, 415 (Bihar m.)

Nyveg l. Nyüved

O, Ö
Obad l. Abád
Obdina, folyó 406
Obres 406 (Zágráb m.)
Obrouaty 567 
Obrouo l. Obrowo
Obrowo (Obrouo) 318 (Zágráb m.)
Óbuda (vetus Buda), ma Budapest

része 51 (Pilis m.)
óbudai káptalan l. budai káptalan
Ochmych 28 (Körös m.)
Ochuh l. Atyusz
Ochuz l. Atyusz
Oclich l. Okics
Oclinch l. Okics
Odolyn, kamarcai 46
Odon l. Adony
Odra, folyó 406, 413
Odun l. Adony
Odvarnok Szöleös l. Szőlős
Odwn l. Adony
officialis 28–29, 164, 168, 174, 279, 341–

343, 350, 352, 380–381, 434, 449, 470,
517, 536–537, 546, 554, 563, 565–567,
579, 598, 609, 638

Og l. Agg
Ogh l. Agg
Ogmand l. Agmánd
Ohthunmonostora l. Ajtonymonostora
Oiethe l. Litke
Okić l. Okics
Okics (Oclich, Oclinch, Oklych), vár,

ma Okić, Ho. 17, 36, 99 (Zágráb m.) 
– (Oklych), comitatus 36
okicsi comes l. Pál
oklevél l. bírságlevél, egyezséglevél, idé ző -

levél, kegylevél, kötelezvénylevél, osz-
tálylevél, papír-, perhalasztó, tilalmazó,
tudományvevő, ügyvédvalló, záloglevél
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– elégése (elveszése) 13, 230–231, 241
– érvénytelenítése 6, 40, 46, 67, 69, 71, 83,

95–96, 214, 238, 254, 256, 301, 304,
317, 335–337, 346, 405, 440, 475, 511,
516, 539

–, gyanús 594
– vizsgálata 607–608
oklevélőrző láda 593
Oklych l. Okics
Olah l. Oláh
Oláh (Olah dict.) Péter 603
oláh 430
Oláhpéntek l. Péntek
Olaszi (Olazy, Olozy), ma Érolaszi

(Olosig, Ro.) 314, 317 (Bihar m.)
– (Olozy) 279 (Borsod m.)
Olazy l. Olaszi
Oldram, kovácsi jobbágy 69
Oldruh, Jurk fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Olfafoka, hn. 319 (Heves m.)
Olguersenicha l. Alsógerzence
Olidech l. Alsóidecs
Olivér mester, királynéi tárnokmester,

gerzencei comes [Rátót nb.] 38
–, királyi tárnokmester [Paksi] 494
–, kovácsi jobbágy 69
– fia Demeter 320
Oloruc 9 (Bács m.)
Olosig l. Olaszi
Olozy l. Olaszi
Olpreth l. Alparét
Ol’šavica l. Nagyolsva
Olsouicha l. Olysavica
oltár 237, 363
oltárigazgató 368
oltármester 76, 363, 385
Olup, gerzencei 34, 63
olvasókanonok l. bácsi, budai, csázmai,

egri, esztergomi, győri, nyitrai, pécsi,
váci, váradi, veszprémi, zágrábi

Olydeech l. Alsóidecs

Olysavica (Ilsauicha, Ilsouicha,
Olsouicha), ma Nagyolsva (Ol’šavica,
Sz.) 394, 427, 442 (Szepes m.)

Omacra, hegy 297, 309
Omaria l. Ómarja
Ómarja (Marya, Omaria, Omarya),

ma Kismarja 189, 192, 280, 285, 314,
369–370, 372, 393, 411–412, 419, 421,
428, 431–432, 451, 495 (Bihar m.)

Omarya l. Ómarja
Omode l. Amadé
Onch, Onch fia 3
– comes fiai: János, Jakab és Onch 3
Opay l. Apaj
opidum 563
Opole l. Opulia
Opour l. Apor
Opoy l. Apaj
Opulensis l. Opulia
Opulia (Opulya, Opulensis), ma Opo le,

Lo. l. László nádor
Opulya l. Opulia
Opus 4 (Bodrog m.)
Opuz l. Apc
Oradea l. Várad
Orbán 462
–, Bogdan fia 74
Orbán fia Mihály, karasztosi 577–578
Orbász (Vrbas, Vrbaz), vár és birtok,

BH. 99 
orbászi comes l. Mojs, Sándor
– főesperes l. Guerold
Orbo l. Orbó
Orbó (Orbo, Wrbo), ma Désorbó

(Gârbău Dejului, Ro.) 209, 269 (Belső-
Szolnok m.)

Orboucz F56 (Körös m.)
Oresya 477 (Zágráb m.)
Oris, csicsáni johannita preceptor 97
Ormaany l. Ormány
Orman l. Ormány
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Ormány (Ormaany, Vrman), ma
Orman, Ro. 283–284, 617 (Belső-Szol-
nok m.)

– (Vrman), folyó 284
Orod l. Arad
Oros 9 (Bács m.)
Orosz (Wruz) 220 (Borsod m.)
Oroszfalu (Vruzfalu, Vruzfolu), ma

Marosoroszfalu (Ruşii-Munţi, Ro.)
168, 617 (Torda m.)

Oroszidecs l. Felsőoroszfalu
Oroszország (Ruthenia) 14
Orros (Vrrus) Endre, jobbágy 174
– (Orrus dict.) István, kozmaházi job-

bágy 198
Orrus l. Orros
országbíró (curialis comes) 78, 151, 217, 290;

l. még Apor, Bebek István, Dénes,
Druget Miklós, Ernye, Jakab, Lampert,
László, Marcell; Miklós, szécsi; Miklós,
Ugrin fia; Pál, Lőrinc fia; Sándor, Sma-
ragd, Tamás

országbírói bírótársak (bárók, nemesek) 248,
332, 334, 553

– kúria 590
Orszagh uttya l. országút
országút (Orszagh uttya) 526
Orthon l. Orton 
Orton (Orthon, Vrtun), Tamás és János

apja, szentiváni 227, 498, 514, 525
Oryhuan (Oryhwan) 108 (Gömör m.)
Oryhwan l. Oryhuan
Osl fia János, somlói és tihanyi várnagy

544
Ostorman fia Jakab, körmendi polgár 84
Ostruz, hegy 17
osztálylevél 317
Oth fia Domonkos 349
Othok 477 (Zágráb m.)
Otrochk 29 (Körös m.)
Ottokár, II., cseh király 94 
Ouorz l. Anarcs

Ouyuerchier 6 (Szabolcs m.)
Owar l. Óvár
Óvár (Owar), ma Pinkaóvár (Burg, Au.)

577 (Vas m.)
ökör (marha, tehén, üsző; Buncha, rudas) 9,

36, 69, 97, 172, 244, 285, 449, 565, 598
öl 23 
Ördög (Vrdung), Pál apja 151
– (Wrdug, Wrdungh dict.) János mester,

Miklós fia, negyvenszili 75, 128–134,
137, 161 

– (Wrdeng dict.) Miklós, teresztenyei
625, 626

Öregút (Ürüghút), út 401
őrkanonok l. bácsi, budai, csázmai, egri,

fehérvári, győri, nyitrai, váci, vasvári,
váradi, veszprémi, zágrábi

Örkény (Vrkun), Ipolit fia, Tomaj nb. 82
Örmény (Urmen, Vrmen, Vrmyn), ma

Nyitraörmény (Urmince, Sz.) 13–14,
214 (Nyitra m.)

– (Eurmen, Ewrmen), ma Ürmény
(Mojmirovce, Sz.) 92, 94 (Nyitra m.)

örökös nélkül elhunyt személy 11–12, 30, 82,
97, 103, 160, 232, 236, 238, 242, 366–
367, 326, 468, 471, 507, 511, 492, 620

Örs (Ürs), ma Tarnaörs F15 (Heves m.)
Ős (Ws), ma Újős (Fântâlene, Ro.) 574

(Doboka m.)
Ősz (Euz dict.) Miklós fiai: Péter és Illés,

szentiváni 514
ötvened 430
ötvenedszedő 430

P
Pacha l. Pocsaj
Pachanch, szolga 314
Pachay l. Pocsaj
Pache l. Pocsaj
Pădureni l. Erdőhegy
Paharus l. Poháros Péter
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Păingeni l. Póka
Pakrac l. Pakrác
Pakrác (Pekercz), ma Pakrac, Ho. 97

(Körös m.)
pakráci johannita preceptor 97
Pál l. Dorman Pál
– l. Kis Pál
– l. Magyar Pál
– l. Mérő Pál
– l. Ördög Pál
– l. Pilisi Pál
– l. Szolga Pál
– l. Teletlen Pál
– l. Tiszai Pál
– l. Tor Pál
– l. Vörös Pál
– 47
– 506
–, bánki 505
–, bekcsényi főesperes, zágrábi kanonok

406
–, béli apát 596, 602, 609–611
–, csázmai olvasókanonok 15
–, karakói 401
–, királyi asztalnokmester, liszkói 476,

523, 541, 563
–, királyi tárnok 109–110
–, kovácsi jobbágy 69
–, körmendi polgár, litteratus 611
–, macsói bán, királynéi tárnokmester,

szerémi, valkói és bodrogi comes
[Garai] 193–194, 494

–, megyeri 320
–, okicsi comes 36
–, országbíró, zalai comes [Geregye nb.]

19–20 
–, pécsi püspök [Hontpázmány nb.] 98
– mester, szepesi kanonok 427, 440
–, szerviens 100
–, szörényi bán 59–61
–, taródfalvi F37

– (P.) mester, veszprémi éneklőkanonok
69, 114 

– mester, veszprémi prépost 69 
–, veszprémi püspök, fehérvári prépost,

királyi kancellár és alkancellár [Hont -
páz mány nb.] 38, 59–62, 64

–, Ádám fia, Péter apja, Csák nb. 69, 238
–, András fia, Miklós apja 351
–, Bálint fia, János, Benedek és Miklós

apja 324
–, Barnabás fia, kolontári 336
–, Belus fia, László, Aaz Mihály és István

apja 226
–, Bod fia 345–346
–, Demeter fia, jenői nemes jobbágy 485
– mester, Dózsa nádor fia, szabolcsi

comes [Debreceni] 274, 314 
– comes, Furd fia, János apja, királyi tár-

nok F24–F25
– comes, Gyurke fia 259 
–, Him fia, Benedek apja 401
–, István fia, pelbárthidai 198
–, János fia 500
–, János fia 553
–, János fia, kéri 394
–, Kompolt fia, Imre apja, kompolti, vi-

sontai, detki 405, F32, F34, F36, F38
–, Kristóf  fia, Bertalan apja 353
–, Lothard fia 154, 186, 310–312
–, Lőrinc fia, jánosfalvi 440
– comes, Lőrinc fia, országbíró [Nagy -

martoni] 247–248, 253, 257, 259a, 268,
270–272, 274, 277, 279, 303, 314–315,
319–321, 332–334, 339, 344, 346–347,
352, F36 

–, Makó fia, szentesi, zétényi 500, 530, 545
–, Mihály fia, szabolcsi szolgabíró, gégé-

nyi 470
– mester, Miklós fia, óvári 577–578
–, Ördög fia 151
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–, Péter fia F32
–, Péter fia, apci 332
–, Péter fia, cserőközi 249, 274, 279
–, Póka fia, szentesi 505
–, Roland fia, szentimrei 255
–, Tamás fia, szentiváni 514
–, Wlko fia, jasztrebarszkai 299
–, Mihály apja, Zuth-i 565
– fia Dobak 298
– fia István 61
– fia István 253
– fia István, Bonoma-i 301
– fia János 317
– fia János, Gyrk-i 605
– fia János, idai 394
– fia János, kovácsi 583
– fia János, Moroucha-i 564
– fia László, Adam-i 432, 455
– fia László, kéri 412
– fia László, pocsaji 369, 370
– fia Makó, szentesi 320
– fia Miklós, olysavicai 394, 442
– fia Miklós, szalóki 236
– fia Péter, Csák nb. 239
– fia Sebestyén, sejteri 441
– fiai 111 
– fiai: Egyed és Péter, szemerédi 288 
Palast l. Palást
Palást (Palast), ma Pláštovce, Sz. 534

(Hont m.)
Palata l. Palota
Palbardhida l. Pelbárthida
Palbarhida l. Pelbárthida
Pálca (Lolcia, Palcha), ma Tornyos-

pálca 6, 403, 599, 618 (Szabolcs m.)
Palcha l. Pálca
Paleu l. Felpályi
Páli (Pauly, Paulythelek) 210, 264

(Heves m.)
– (Paly) 21, 337 (Sopron m.)
páli Szt. Demeter vértanú-egyház 337
– Szt. György vértanú-egyház 264

Palian 209 (Belső-Szolnok m.)
Palichna 597 (Körös m.)
Palkhard, Elderbach fia, pozsonyi pré-

post 541
pallosjog 541
pálos perjel l. jenői
– provincialis l. Péter
– remeték 267, 328; l. még jenői, sárosi
Palota (Palata) F28 (Nyitra m.)
Paly l. Páli
Pan l. Pány
Pancatha l. Pankota
Pâncota l. Pankota
Pand l. Pánd
Pánd (Pand) 596 (Pest m.)
Pankantha l. Pankota
Pankata l. Pankota
Pankatha l. Pankota
Pankota (Pancatha, Pankata, Pan ka -

tha, Pankantha, Pankotha,), vár és
város, ma Pâncota, Ro. 531–533, 567,
573, 633, 635–636 (Zaránd m.)

pankotai comes l. Petrus de Bellantis
– főesperes l. András, Benedek, Sixtus
Pankotha l. Pankota
pannonhalmi (Sacer Mons Panonie ~

Pannonie, Sacermons Panonie, S. Martinus)
Szt. Márton-monostor és konventje 1, 53,
605–606, 611, F10–F12, F17–F18,
F28–F30, F43, F52, F57 (Győr m.)

– apát 53, F28–F30, F53, F57; l. még
Szigfrid

Paňovce l. Pány
Pány (Pan), ma Paňovce, Sz. 571 (Abaúj m.)
Panyit (Ponith) mester, Jákó fia, terenyei

125
– (Ponith) fia András 367
Pap (Pop dict.) János, Pethkws fia F35
pap 9, 20, 29–30, 35, 46, 74, 89, 121, 139,

144, 147, 156, 173, 187, 209, 252, 314,
385–386, 435, 441, 443, 548, 566, 569,
606
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pápa 295; l. még Benedek, XII.; János,
XXII. 

pápai bulla 267, 488
Pápanyögér l. Nyögér
Papárka (Poparka), árok 259
Pápateszér l. Teszér
Papfalva (Popfolua), ma Nádas pap -

falva (Popeşti, Ro.) 580 (Kolozs m.)
papíroklevél 78, 209, 229, 243, 320, 371,

384, 388–389, 400, 402–403, 408, 424,
434, 460, 471, 479–480, 489, 497, 505,
507, 509, 512–513, 517, 528–529, 538,
545, 566, 568–569, 573–574, 584, 590–
591, 593–594, 598–599, 616–618, 624,
631, 635, 637–638, F38, F40, F47, F58

Paprét (Paprethe, Paprethi), rét 368
Paprethe l. Paprét
Paprethi l. Paprét
Papsara (Popsara) 90 (Somogy m.)
Papsarapataka (Popsarapataka), folyó

90
Paptelke (Poptheluke), ma Popteleac,

Ro. 243 (Doboka m.)
párbaj 30, 320; l. még hatalombaj
Pardan l. Pordány
Parhida l. Pelbárthida
Paris, Fülöp és Pasa apja 318, 409, 413,

502–503, 524
Paróca (Paroucha), ma Pravica, Sz. 220

(Nógrád m.)
parochianus 406
Paroucha l. Paróca
pars Transsilvana l. Erdély
Partas fia Balázs 279
partes maritime l. Dalmácia
– Sclauonie l. Szlavónia
– Transalpine l. Havasalföld
– Transsilvane l. Erdély
Parvus l. Kis
– Guersenche l. Gerzence
Pasa mester, Paris fia 409, 413
Pasca l. Paska
Paska (Pasca), nyitrai püspök 98

– fia Jakab 405
Pastoch l. Pásztó
Pásztó (Pastoch, Paztoh, Paztoch,

Paztuh) 332, 333, 516, 559–560, 575,
632 (Heves m.)

pásztói apát l. Blundellus
Pat (Poth), nádor, mosoni comes [Győr

nb.] 6
Pata (Patha) 523
patai főesperes l. Kato
Patak 623–626 (Nógrád m.)
Patha l. Pata
Pathana l. Patona
Pathona l. Patona
Pathuanych l. Patvaróc
Pathuarych l. Patvaróc
Pathuauych l. Patvaróc
Patka 15
Patona (Pathana, Pathona), ma Lovász -

patona 239 (Veszprém m.)
patvarkodás 206, 220, 225, 253, 280, 317,

398, 405 
Patuarych l. Patvaróc
Patvaróc (Pathuanych, Pathuarych,

Pathuauych, Patuarych), ma Pot vo -
ri ce, Sz. F11, F16, F28–F30, F43
(Nyitra m.)

Paulin 16 (Körös m.)
–, Sándor apja 40, 44, 48 
Pauly l. Páli
Paulythelek l. Páli
Payauiza, mocsár 36
Payur (dict.) Péter, visegrádi polgár 466
Pazanya 561 (Zágráb m.)
Paznanwtha (Poznanwta), út 477
Pazony (Pozdun), ma Nyírpazony 320

(Szabolcs m.)
Paztoch l. Pásztó
Paztoh l. Pásztó
Paztuh l. Pásztó
Pechel l. Pécsely
Pechthen l. Pöstény
Pechy-i (dict.) Márk, gerzencei 379
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Peclenna, folyó 38
Pečovská Nová Ves l. Újfalu
Pécs 28–29 (Baranya m.); l. még pécsi
Pécsely (Pechel) 5 (Zala m.)
pecsét l. még királyi, királynéi, pápai,

prothonotarius, püspöki
– (ellen-) 7, 630
– (lovas-) 628, 630
– távolléte 481, 545, 613
–, vörös viaszú 359, 479, 489, 621, 627,

629–632
–, zöld viaszú 617
pecsétfő (visszazáró pecsét) 279, 332, 369–

371, 384, 388, 500, 508, 517, 530, 534,
568

pécsi káptalan 227, 294, 498, 525 (Baranya m.)
– olvasókanonok l. András
– püspök (electus confirmatus) l. Bertalan,

Jób, Kalán, László, Makariás, Miklós,
Pál, Vilmos

– püspöki szék üresedésben 476
Pécsújfalu l. Újfalu
pécsváradi konvent 294 (Baranya m.)
Peecz (dict.) Mihály, visegrádi polgár 466
pék 170
Pekercz l. Pakrác
Pelbardhyda l. Pelbárthida
Pelbarhida l. Pelbárthida
Pelbárt (Prebard) comes, Gutkeled nb.

103
– (Perbard, Prebard, Prebarth), Aladár

fia, Gutkeled nb. 102–103, 105, 358
– (Plebarth), János fia, Gutkeled nb., vár-

dai 403
– (Perbard), László fia, bolyi 584
– (Prebarth, Priuart), Pelbárt fia, István

és Jakab apja, Tomaj nb., abádi 18, 125,
216, 274

– (Priuart), János, Pelbárt és Hektor apja,
Tomaj nb. 18, 125  

– (Priuart) fia János, Tomaj nb., abádi 587 

Pelbarthheda l. Pelbárthida
Pelbarthhida l. Pelbárthida
Pelbarthhyda l. Pelbárthida
Pelbárthida (Palbardhida, Palbar -

hida, Pelbarhida, Pelbardhyda, Pel -
barthheda, Pelbarthhida, Pel barth -
hyda, Pelbarthida, Pelbarthyda,
Pelbrathyda, Pelpartheda, Per bad -
hyda, Perbalthyda, Perbardheda,
Per bardhida, Perbardhyda, Per -
bart hida, Perbarthyda, Plebarhyda,
Plebarthyda, Prebardhida, Prebar -
dhyda, Prebarthyda, Prevarthyda,
Priuardhyda, Priuarthida, Priuart -
hyda, Privardhida, Privarthyda,
Pul barthida, Pulbarthyda, Vadazt,
Vodaz, Vodazt, Vodosd, Vodozth,
Wadaz), ma Parhida, Ro. 93, 102–103,
105, 129, 133, 140–141, 151, 198, 215,
277, 285, 301, 304–305, 313, 322, 335,
352, 356, 358, 393, 399, 411–412, 415,
418–421, 425, 428, 431–433, 435–436,
438–439, 445–446, 451, 455, 464, 472,
495, 520, 600, 613, 615, 638 (Bihar m.)

Pelbarthida l. Pelbárthida
Pelbarthyda l. Pelbárthida
Pelbrathyda l. Pelbárthida
Peleznek 638 (Bihar m.)
Pelis l. Pilisi
Pelpartheda l. Pelbárthida
pensa 30, 95–97, 318, 337, 487, 499, 501,

F37
Péntek (Pentuk), ma Oláhpéntek

(Pintic, Ro.) 284 (Belső-Szolnok m.)
Pentuk l. Péntek
pénz l. dénár, forint, garas
Penzes l. Pénzes
Pénzes (Penzes dict.) Jakab 603
pénzverő 466, 575
per átküldése 114, 393, 420–421, 424, 592,

F44–F45
– átháramlása 513
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Perbadhyda l. Pelbárthida
Perbalthyda l. Pelbárthida
Perbard l. Pelbárt
Perbardheda l. Pelbárthida
Perbardhida l. Pelbárthida
Perbardhyda l. Pelbárthida
Perbarthida l. Pelbárthida
Perbarthyda l. Pelbárthida
Perbold l. Bertold
Perchtold l. Bertold
Perczel (dict.) Péter comes, visegrádi bíró

466
Perechke l. Pölöske
Peregrin (Belegrin), boszniai püspök 494
peregység 387–388, 591
perelsőbbség 184, 332, 339, 425, 491
Peren l. Perény
Perény (Peren, Perueyn), ma Perín, Sz.

274, 317 (Abaúj m.)
Pereszlény (Perezlen), ma Nyitra pe -

reszlény (Presel’any, Sz.) 259 (Nyitra m.)
Pereszteg (Captasperezteg, Huzyu -

perez teg, Hwzyuperezteg, Perez -
tegfeu, Pereztegfew), ma Hosszú -
pereszteg és Vashosszúfalu 238 (Vas m.) 

Perezlen l. Pereszlény
Pereztegfeu l. Pereszteg
Pereztegfew l. Pereszteg
perhalasztás 110, 128, 137, 150, 175, 181,

184, 207, 212, 229, 247, 260, 268, 274,
320, 336, 339, 372, 388, 393, 412, 418,
424–425, 428, 431, 459–460, 473, 493,
495, 504, 513, 518–519, 568, 573, 582,
592, 594, 596, 618, F57 

– királyi parancsból 162, 169, 274, 314,
332, 387–388, 424, 440, 505, 549, 588,
591, 594, F57

– királynéi parancsból 205, 424
– királynői parancsból 601–602, 605
perhalasztó oklevél 280, 320, 336, 369–370,

393, 399, 405, 419, 424, 459, 493, 504–
505, 513, 518–519, 545, 553, 568, 579,
582, 602, 611

Perhard, visegrádi polgár, medicus 466
Perín l. Perény
perjel l. jenői, johannita, vránai
Pern 352 
Pernhauser János, budai polgár 572
Pertold l. Bertold
Perueyn l. Perény
Pescei l. Pescey
Pescey (Pescei) 114 (Veszprém m.)
Pest, ma Budapest része 25, F2 (Pest m.)
Pesthan l. Pöstény
pesti főesperes l. Márton, Mihály
Petco l. Petko
Petend 553 
Petene, János fia, hadakozó jobbágyfiú

59
Péter l. Budai Péter
– l. Cudar Péter
– l. Dobak Péter
– l. Győri Péter
– l. Keserű Péter
– l. Nagy Péter
– l. Oláh Péter
– l. Payur Péter
– l. Perczel Péter
– l. Poháros Péter
– l. Székely Péter
– l. Szeles Péter
– l. Thanyz Péter
– l. Varjú Péter
– 38
– 39
– 47
– 435
– 464
– comes, ajaki 142
–, aradi dékán 273
–, bácsi comes 6
–, bácsi prépost, királyi kápolnaispán 274
–, béli apát 592
– mester, bihari vicecomes 262, 281
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–, boszniai püspök 193, 430, 476, 523,
541

– mester, budai éneklőkanonok 220, 365
–, budai kanonok 365
–, budai káptalan prebendarius karpapja

332
– mester, budai őrkanonok 524
–, budai polgár, írnok 572 
– mester, csázmai kanonok 46 
–, csázmai kanonok, szerdahelyi plébá-

nos 502
–, egri Szt. Erzsébet-oltár mestere, pap

385–386
–, egyedi 173, 198
–, Erdei-i plébános 590
–, erdélyi alvajda [Derencsényi] 283–284,

327
–, erdélyi alvajda [Járai] 453, 509, 512,

F40, F46–F47
–, erdélyi püspök [Monoszló nb.] 59–62,

64, 67–98
– (Pethse), győri püspök 4, 6
–, hevesi főesperes 373
– mester, ifjabb királyi kancellár F15
–, jenői pálos perjel 556 
–, királyi lovászmester, szolgagyőri

comes [Aba nb.] 64
–, leleszi konvent papja 548
–, leleszi prépost 500
–, libertinus 27
–, macedóniai 434
–, nádor, somogyi és soproni comes,

kunok bírája [Csák nb.] 54, 71
–, pálos provincialis 328
–, Peleznek-i 638
–, sülyei 574
–, szerémi püspök, királyi kápolnaispán

276
–, szerviens 131
–, szőlősi falunagy 332

–, temesi comes [Tétény nb.] 7
–, váci káptalan karpapja 332
–, vanyarci 332
–, váradelőhegyi prépost 235, 244, 250–

252, 254, 256, 265, 270, 285
–, váradi dékán 132
–, váradi őrkanonok 304
– mester, vasvári éneklőkanonok 578,

614
– mester, vasvári prépost 401 
–, vékei 505
–, veszprémi éneklőkanonok 90
– mester, veszprémi kanonok 8
– mester, veszprémi püspök (electus

confirmatus) [Kőszegi] 69 
– mester, visegrádi notarius 473 
– comes, Aba fia 142 
–, Ábrahám fia, rozvágyi 615
–, András fia, pocsajii 327
–, Anthaleus fia, szuhai 334, 344 
–, Bertalan fia 547
–, Bogomer fia, Ludány nb. 23 
–, Csépán fia 48
–, Derzs fia, Mihály apja 405
–, Dian fia, garicsi 40
–, Dobak Péter fia, darázsi 492
– comes, Dorog fia, Dorog, Joachim és

Péter apja, Gutkeled nb. 65–66, 72, 80,
89, 104, 129–134, 137, 145, 147–148,
155–156, 161, 183–184, 190–191, 195,
197, 205–207, 225, 251, 317 

–, Endre fia 55
– mester, Farkas fia, István, Tamás, Do-

monkos és Farkas apja, szécsényi 220,
253, 511 

–, Geredinych fia, jasztrebarszkai 299
– mester, Imre fia, Anna apja, szikszói 460
– mester, István fia 349 
–, István fia, hevesi vicecomes, Felfalu-i

519
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–, István fia, ivánkafalvi 352, 582
–, Jakab fia, anarcsi 383
–, Jakab fia, szentiváni 514
–, János fia 336
–, János fia 349
– mester, János fia, berzencei 588 
–, János fia, szerviens 155–156
–, János fia, zsarnói 479–481
–, Keled fia, szabolcsi szolgabíró 138,

176
–, Kelemen fia, Lathk és Miklós varasdi

nemes várjobbágyok apja, Marya -
souch-i 476, 522, 564

– mester, Kompolt fia, Gergely apja 279,
F26

–, László fia, cigándi, henyei 528–529,
538

–, László fia, tarkői 440
–, Lökös fia, kendei 394
–, Lőrinc fia 283–284
–, Lőrinc fia, jékei 565
– mester, Márton fia, zágrábi comes,

rakonoki 406 
–, Mihály fia 317
–, Miklós fia 339
–, Miklós fia, babindali 473
–, Miklós fia, Miklós apja, Maryasouch-i

522
–, Moch fia, szörcsöki 236
–, Ősz Miklós fia, szentiváni 514
–, Pál fia, István apja, Csák nb. 238–239
–, Pál fia, szemerédi 288
–, pannonhalmi konvent tagja F30
–, Péter fia 502
– mester, Péter fia, Gutkeled nb. 129,

145, 147–148, 155–156, 161, 183–184,
191, 195, 197, 206, 251

– comes, Péter fia, monoszlói 15, 27, 35,
38, 42, 49–50, 53–54, 83, 160

–, Roland fia 441

–, Roland fia, Jakab apja 125
–, Sándor fia, Jakab apja, rábéi 304
–, Simon fia, kállói 310–312, 384, 388–

389, 504
–, Sinka fia, szigeti 369–370, 372, 380
–, Szeme fia, bodföldei 230–231, 241,

300
–, Szoboszló fia, Ludány nb., emőkei 94
–, Tamás fia 287 
–, Tamás fia 421
–, Tamás fia, gönyűi 536
–, Uz fia, Anich apja, abádi 81, 210
–, ..... fia 338
–, …… fia, Vsa-i 487
– mester, András és Péter apja, monosz-

lói 15, 27, 35, 38, 42, 49–50, 53–54
– fia Aba 19
– fia Balázs 426
– fia Balázs 440
– fia Demeter, szabolcsi szolgabíró,

ibronyi 138
– fia Endre 11
– fia István, 320
– fia Jakab, verebélyi 332
– fia János 369–370
– fia János 614
– fia János, abafájai 574, F58
– fia János, avasaljai F37
– fia János, cserőközi 459
– fia János, gerzencei 379
– fia János, kazári 332
– fia János, királynői ifjú, álmosdi 623–

624
– fia János, nyíri 625
– fia János, szamosfalvi F46
– fia János, szántói 432–433
– fia János, toldalagi 574
– fia János, várdai 590, 594
– fia László, zsigrai 427, 440, 450, 452
– fia Lőrinc 87
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– fia Marót, olaszi 317
– fia Máté, jasztrebarszkai 299
– fia Mátyás, pocsaji 412, 432–433, 438,

455
– fia Mihály, kisszegi 605
– fia Miklós, kerecsenyi 187
– fia Pál F32
– fia Pál, apci 332
– fia Pál, cserőközi 249, 274, 279
– fia Péter 502
– fia Sebestyén, abádi 81
– fiai: András, Mihály és Kayulo 57
– fiai: Beke és Domonkos, kolontári 336
– l. még Petrus
Péterfája (Peturfaya), fa 48
Petery l. Petri
Peteu l. Pető
Petew l. Pető
Petheu l. Pető
Pethev l. Pető
Pethkws fia Pap János F35
Pethse l. Péter
Pethun 187 
Petko (Petco) 11
Petlenna 38 (Körös m.)
Peto, pap 35
Pető l. Túz Pető
– (Petew, Pethev) 444, 447
– (Peteu), Germanus fia, kürti 332
– (Peteu), Mihály fia, András, Miklós és

Mihály apja, karasztosi 577–578
– (Petew), Miklós fia, petri 383, 385–386
– (Petheu) fia György, Topolch-i 514
Petőhenye l. Henye
Petre 38
Petreu l. Petri
Petri (Molnuspetri, Moulnuspethri,

Petry, Petury), ma Mónospetri
(Petreu, Ro.) 72, 250–252, 317 (Kö zép-
Szolnok m.)

– (Petry, Petery, Pettry), ma Lövőpetri
6, 383, 385–386 (Szabolcs m.)

Petrich (Petrych) 82, 118 (Szerém m.)
Petrina, ma Petrinja, Ho. 30, 99 (Zágráb m.)
–, víz 95–96
Petrinja l. Petrina
Petrus de Bellantis (Bellanto), pankotai

comes, lovag, Desne és Obrouaty ura
489, 567

Petry l. Petri
Petrych l. Petrich
Pettry l. Petri
Peturfaya l. Péterfája
Petury l. Petri
Peurkul (dict.) Kuncz, pénzverő 466
Pezinok l. Bazin
Pezzad, szőlő 604 (Pilis m.)
Ph l. Fülöp
phisicus 31
Phynya, folyó 477
Pilisi (dict. de Pelis) Pál, budai polgár 572
pilisi (Plys) apát 48
– (Plys, Pylis) comes l. Joachim, Miklós esz-

tergomi érsek
Pilu l. Nemespél
Pinc (Pinch, Pynch), ma Pinciná, Sz.

366–368 (Nógrád m.)
Pincekylisy 309 (Zaránd m.)
Pinch l. Pinc
Pinciná l. Pinc
Pinkaóvár l. Óvár
Pinkatótfalu l. Tótfalu
Pintic l. Péntek
Pláštovce l. Palást
plébános 209, 267, 397, 502, 590, 637
Plebarhyda l. Pelbárthida
Plebarth l. Pelbárt
Plebarthyda l. Pelbárthida
Plogocha 338 (Zágráb m.)
Ploščica l. Polozsitica
Plys l. pilisi
Pocha l. Pocsaj
Poche l. Pocsaj
Pochey l. Pocsaj
Pocsaj (Pacha, Pachay, Pache, Pocha,

Poche) 369–370, 412, 432–433, 438,
455, 523 (Bihar m.)
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– (Pochey) 82 (Szerém m.)
Podgoria l. Podgorja
Podgorja (Podgoria, Podgorya), comitatus 30,

85, 99
– (Podgorya), folyó 30
Podgorya  l. Podgorja
Podhorany l. Ásgút
pohárnok l. királyi
pohárnokmester l. királyi
Poháros (Paharus, Poharus dict.) Péter

mester 394, 444, 447
Poharus l. Poháros Péter
Poka l. Póka
Póka (Poka), ma Păingeni, Ro. 574

(Torda m.)
– (Pouka), falunagy 113
– (Puka), szerémi püspök 98
– (Pouka), Betlen fia 74, 79
– (Pouka), Betlen fia 597
– (Pouka), György és Pál apja, szentesi

505, 530
Pókaszepetk l. Szepetk
Poklostelek (Poklosthelek, Poklus -

the leke, Puklusteluk) 297, 307, 309
(Zaránd m.)

Poklosthelek l. Poklostelek
Poklustheleke l. Poklostelek
Pola 7
Polesincz 338 (Körös m.)
Polesincza l. Polosnica
polgár (hospes) 13, 30, 26, 56, 165, 224, 228,

296, 299, 318, 326, 353–354, 400, 448,
454, 531–532, 536, 563, 579, 592, 596,
602, 605, 606, 609–611, f2, F5, F7,
F55; l. még város

Polhus (dict.) István, Vörös Mátyás fia,
erdőtelki 424

Polosnica (Polesincza, Polosnicha,
Polosnycha, Poloznicha, Poloz ny -
cha), vár és birtok 60, 160, 193, 349
(Körös m.)

Polosnicha l. Polosnica

Polosnycha l. Polosnica
Poloziticha l. Polozsitica
Poloznicha l. Polosnica
Poloznycha l. Polosnica
Polozsitica (Poloziticha), ma Ploščica,

Ho. 16 (Körös m.)
– (Poloziticha), folyó 16, 40
Polycha 477 (Zágráb m.)
Pomlov, folyó 38
pondus 25, 40
Pongrác, garicsi officialis 28–29
Ponith l. Panyit
Ponya fia Mihály, Teremy-i 574
Poparka l. Papárka
Popeşti l. Papfalva
Popfolua l. Papfalva
Popsara l. Papsara
Popsarapataka l. Papsarapataka
Popteleac l. Paptelke
Poptheluke l. Paptelke
Porba, Ugra fia, hadakozó jobbágyfiú 59
Porch fia István, pásztói 516
Pordan l. Pordány 
Pordány (Kwhydpardan, Pardan,

Pordan), ma Vulkapordány (Wulka -
proder sdorf, Au.) 215, 261, 277–278,
317, 321 (Sopron m.)

Poroszló (Porozlo) F32 (Heves m.)
poroszló 20, 114, 451
Porozlo l. Poroszló
Portiua, zenggi püspök 476, 523, 541
Portouwa, tó 6
Pós (Pous) mester, zalai comes 8
– (Pous) fia Tamás 499, 571
Pósa (Povsa) fia Aladár, körösi szolga-

bíró 503
Posádka l. szolgagyőri
Posatiuisse l. Pósatövise
Pósatövise (Posatiuisse) 411 (Bihar m.)
Posoga l. pozsegai, Pozsega
Posogna l. Pozsega
Posonium l. Pozsony, Pozsonyi 
Posonius l. Pozsonyi
posztó 138
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Poth l. Pat
Potvorice l. Patvaróc
Pothechech, folyó 353
Poucha 9, 53 (Bács m.)
Pouka l. Póka
Pous l. Pós
Povsa l. Pósa
Poyatiska, völgy 28
Pozauya (Pozawya) 475, 477 (Zágráb m.)
Pozawya l. Pozauya
Pozdun l. Pazony
Poznanwta l. Paznanwtha
Pozsega (Posoga, Posogna) megye 159, 194
pozsegai (Posoga; ma Pozsegaszentpéter,

Kaptol, Ho.) káptalan 524 (Pozsega m.)
– comes l. László, Ugrin
Pozsegaszentpéter l. pozsegai
Pozsony (Posonium), ma Bratislava,

Sz. 230, 296, 539, 563, F41, F55 (Po-
zsony m.)

– megye 375–377, 594, F28
pozsonyi bíró l. Jakab
– comes l. István, Kónya, László nádor;

Miklós, szécsi; Simon, Smaragd,
Treutel Miklós

– káptalan 375–377
Pozsonyi (de Posonio, Posonius) János

mester, budai őrkanonok, kanonok
220, 326, 365

Pölöske (Perechke) 581 (Zala m.)
Pöstény (Pechthen, Pesthan) 220, 253

(Nógrád m.)
Pravica l. Paróca
Prebard l. Pelbárt
Prebardhida l. Pelbárthida
Prebardhyda l. Pelbárthida
Prebarth l. Pelbárt
Prebarthyda l. Pelbárthida
prebendarius 332, 379 
Prebin, folyó 41
preceptor l. esztergomi, johannita
Precopa, víz 390, 391
predialis (paraznuk) 31, 38, 41, 43, 58, 60

predium 2, 9, 53, 60, 309
Preliub 489 (Zágráb m.)
Prepo..., folyó 7
prépost l. aradi, bácsi, budai, csázmai, egri,

erdélyi, esztergomi, fehérvári, győri, le-
leszi, pozsonyi, szepesi, váradelőhegyi,
váradi, vasvári, veszprémi, zágrábi

Prerowa, hn. 34 (Körös m.)
Presel’any l. Pereszlény
Pressna 53 (Körös m.)
Prevarthyda l. Pelbárthida
Priba nemzetség 85
– comes, Pribk apja, Priba nb. 30, 36, 85
Pribenesech (Prybenesech) 74 (Körös m.)
– (Pribinisych), folyó 44, 74
Pribinisych l. Pribenesech
Pribk, Priba fia, Priba nb. 85
Prior fiai: Lukács és Benedek 38
Priska (Priske), hegy 53
Priske l. Priska
Priuardhyda l. Pelbárthida
Priuart l. Pelbárt
Priuarthida l. Pelbárthida
Priuarthyda l. Pelbárthida
Priuinua, völgy 28
Privardhida l. Pelbárthida
Privarthyda l. Pelbárthida
procer 280, 390–391, 568, 611
Prodnavir (Prudnavyr), víz 36
promontorium Waradiense l. váradelőhegyi 
– Waradyense l. váradelőhegyi 
prothonotarius l. erdélyi vajdai, királynéi,

nádori, váradi püspöki
– pecsétje 545, 613
Prudnavyr l. Prodnavir
Prybenesech l. Pribenesech
Ptolonig 31 
Puka l. Póka
Puklusteluk l. Poklostelek
Pukurrew, hn. 34 (Körös m.)
Pukurtu, hn. 34 (Körös m.)
Pulbarthida l. Pelbárthida
Pulbarthyda l. Pelbárthida
Punek mester, Wlkozlaus fia 221
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Pupul 19
püspök 83; l. még boszniai, csanádi, erdé-

lyi, egri, fárói, győri, knini, makarskai,
nonai, nyitrai, pécsi, scardonai, sebe -
nicoi, szerémi, traui, váci, váradi,
veszprémi, zágrábi, zenggi

püspöki pecsét (gyűrűs-) 478, 483–485, 556
– pecsét elveszése 556
– vikárius l. egri
püspökség l. egri, győri, váradi, veszprémi,

zágrábi
Pylis l. pilisi
Pynch l. Pinc
Pyrihtous Mihály 290

Q
Quenderseg l. Kenderszeg
Quenderzeg l. Kenderszeg
Quercud, szolga 9
Querus l. Körös
Quingesd 215 (Bihar m.)
Quivsund l. Szond

R
Ra l. Ráma
Raaba l. Rába
Raach, István fia, kovácsi 69
Raba l. Rába
Rába (Raaba, Raba), folyó 12, 259a,

536, 592, 596, 609–610
Rábakecskéd l. Kecskéd
Rábaköz (Rabakuz) 337
Rabakuz l. Rábaköz
Rábaszentmiklós l. Szentmiklós
Rabe l. Rábé
Rábé (Rabe, Rabee), ma Nagyrábé

304, 415 (Bihar m.)
Rabee l. Rábé
rablás 132, 134, 195–197, 202, 217, 258, 290,

314, 399, 489, 510, 520, 541, 565, 598 
rabszolga 9, 53–54
Rachcha 44 (Körös m.)
Radákszinye l. Szinye

Raden fia Domonkos 406
Radey fia Mikec, újkörösi polgár 354
Radin, Dezen fia, jasztrebarszkai 299
Rado (Radou) fia Miklós, palásti 519, 534
Radoszló (Radozlaus, Raduzlaus), István

fia, szlavón bán [Babonics] 85, 95–96,
98–99

Radou l. Rado
Radozlaus l. Radoszló
Raduzlaus l. Radoszló
Rafain (Rophoyn), harmincadszedő 228
– (Raphayn, Rofayn), Dózsa nádor fia,

bán [Debreceni] 117, 163
– (Raphyan) fia Tamás, kendi F46
Ragald 215, 317, 464 (Bihar m.)
raguzai (ma Dubrovnik, Ho.) érsek l. Illés,

Ugo
– érseki szék üresedésben 476
Rakethya 477 (Zágráb m.)
Rakonok (Rocounuk, Rokonuc, Ro-

konuk), vár és birtok, ma Rakovec,
Ho. 11, 406, F4 (Körös m.)

Rákos (Rakus), mező F27
Rakovec l. Rakonok
Rakus l. Rákos
Ráma (Ra) l. királyi privilegiális inti tu -

latio
Ramachahaza l. Ramocsaháza
Ramachauelge l. Felsőgerzence
Ramocsaháza (Ramachahaza) 320

(Szabolcs m.)
Ramurna potok, patak 47, 87
Raphayn l. Rafain
Raphyan l. Rafain
Rathicha, mező 413
Ratolth l. Rátót
Rátót (Ratolth), ma Vácrátót 516 (Pest m.)
Rauaz l. Ravasz 
Rauazlyk l. rókalyuk
Rauna, erdő 40
Ravasz (Rauaz, Rouaz dict.) István mes-

ter, Beke fia, bihari vicecomes 428,
431, 445, 449, 451, 495
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Raynold l. Renold
Răzbuneni l. Szinye
Razin 203–204, 225 (Bihar m.)
Rechee l. Ricse
Regia Villa l. Újhely
Regen l. Régen
Régen (Regen, Regun, Regyn, Re -

gym), ma Szászrégen (Reghin, Ro.)
166, 168, 179, 216, 243, 306, 327, 348,
350, 360–362, 385, 389, 395–396,
416–417, 422, 424, 426, 460, 471, 507,
509, F40, F58 (Torda m.)

régeni főesperes l. János, Gebech fia 
Regenreueu, bozótos 329
Régeny (Regun) 142, 151 (Bihar m.)
Reghin l. Régen
registrum 330–331, 453, 477
regnum Dalmacie l. Dalmácia
– Hungarie l. Magyarország
– Sclauonie l. Szlavónia
– Vngarie l. Magyarország
Regun l. Régen, Régeny
Regym l. Régen
Regyn l. Régen
relatio l. kancelláriai jegyzet
Rembald, magyarországi és szlavóniai

johannita mester 97
Remeked fia Miklós 24
remeték 31, 34; l. még pálos
Renold (Reynold), királyi asztalnokmes-

ter, szolgagyőri comes [Básztély nb.]
59–61

– comes, officialis 154
–, András fia, Morzol-i 61
– (Reynold), Bulchard fia, terényi 253 
– (Raynold) fia András, nardai 577
– fia Imre 142, 211, 304, 316
Resnik (Reznyk) 47, 87 (Körös m.)
Rétközberencs l. Berencs
Reunaceria 17 (Zágráb m.)
rév 4, 6, 18, 30, 64, 187, 239, 390–391,

401, 406, 413, 589
révvám 239

Reymud, szolnoki főesperes 583
Reynold l. Renold
Reyzege l. Rezege
Rezege (Rezuge, Reyzege) 104, 157,

250–252, 317 (Bihar m.)
Reznicha, folyó 95–96
Reznyk l. Resnik
Rezuge l. Rezege
Riczo l. Hricsó
Ricse (Reche, Rechee) 360–361, 363

(Zemplén m.)
Rikalf  (Rycolph, Rykolf, Rykolph) mes-

ter, János, László és Kelemen apja, tar-
kői 394, 398, 404–405, 427, 440, 442,
447, 450, 452, 466

Rimaszécs l. Szécs
Rimavská Seč l. Szécs
Rimóc (Kysrimolch, Kyusrimolch,

Rymolch) 220, 253 (Nógrád m.)
Riuio, hn. 58 (Körös m.)
Róbert mester, veszprémi olvasókano-

nok 20
–, veszprémi püspök 6–7
– (Ropert), Lőrinc fia 162
Rocounuk l. Rakonok
Rodus 11 
Rofayn l. Rafain
Roh (Ruh) comes, János és István apja,

décsei 40, 44–46, 60, 62, 74, 79, 326,
349, 379, 514, 524, 539, 542, 557–558,
576, 585, 589

Rohi (Ruhy), ma Rohia, Ro. 209 (Belső-
Szolnok m.)

Rohia l. Rohi
rókabőr 132
rókalyuk (Rauazlyk) 239
Rokonuc l. Rakonok
Rokonuk l. Rakonok
Roland, erdélyi vajda, szolnoki comes

[Borsa nb.] 98
–, nádor, kunok bírája [Rátót nb.] 61–62, 64 
– (Lorand), nádor, kunok bírája [Rátót

nb.] 108, 463 
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–, nyitrai curialis comes F12
– (Lorand), Márk fia 279
– (Lorand) mester, Mikcs bán fia, Miklós

apja, újfalvi 394, 398, 404–405, 427,
440, 442, 444, 447, 452

– (Lorand), Sándor fia, Miklós és Tamás
apja, rábéi 304

– (Lorand) mester, comes, Sebestyén fia,
György, Pál, Jakab, Imre, Tamás,
László, Dénes és Sebestyén apja,
abádi, szentimrei 180, 210, 249, 255,
264, 274–275, 587

– (Rorand) comes, Miklós és Gergely
apja, vásári 161, 216

– (Lorand) fia András, hevesi szolgabíró,
szalóki 341–343, 459, 519

– (Lorand) fia Imre, szentimrei 459
– (Lorand) fia István, vasvári vicecomes

448
– (Lorand) fia Leusták, somogyi comes

[Jolsvai] 274
– (Lorand) fia Péter 125
– (Lorand) fia Péter 441
Római Birodalom főkamarása l. Zsigmond
Roosk 168 (Kolozs m.)
Ropert l. Róbert
Rophoyn l. Rafain
Rorand l. Roland
Roşiori l. Félegyház
Rotsin 567 
Rouaz l. Ravasz
Rozgon l. Rozgony
Rozgony (Rozgon, Rozgun), ma

Rozhanovce, Sz. 394 (Abaúj m.)
Rozgun l. Rozgony
Rozhanovce l. Rozgony
Rozuad l. Rozvágy
Rozuagh l. Rozvágy
Rozvágy (Rozuad, Rozuagh, Roz -

wad), ma Kis- és Nagyrozvágy 345,
347, 505, 615 (Zemplén m.)

Rozwad l. Rozvágy

rozs 390
Ruben comes 2
Rubyn fia János 392
Rudolf, I., német király 71
Rufus l. Vörös
Ruh l. Roh
ruha (bunda, köpeny) 132, 134
Ruhy l. Rohi
Rumenia, Chubicha apja 597
Ruphus l. Vörös
Rupul 53 (Somogy m.)
Rupulfev 53 (Somogy m.)
Ruşii-Munţi l. Oroszfalu
Russa 7
Rutcha 406 (Zágráb m.)
Ruthenia l. Oroszország
Ruzindol 85 (Zágráb m.)
Rycolph l. Rikalf
Rykolf  l. Rikalf
Rykolph l. Rikalf
Rymolch l. Rimóc

S
S. Egidius l. Szentegyed
– Emericus l. Szentimre
– Georgius l. Szentgyörgy
– Jacobus l. Szentjakab
– Martinus l. pannonhalmi, Szentmárton
– Michael l. Szentmihály
Saag l. Ság
Saagh l. sági
Saah (Sach), Izsép fia, Egyed és Dobak

apja, egegi 122, 298, 302
Saar l. abasári 
Saarmonostora l. abasári
Sabnycha 349 (Körös m.)
Sacer Mons Panonie l. pannonhalmi
Sacer Mons Pannonie l. pannonhalmi 
Sacermons Panonie l. pannonhalmi 
Sach l. Saah
sacre pagine professor l. István kalocsai érsek
Săcueni l. Székelyhid
Sag l. Ság
Ság (Saag), ma Alsóság 232, 242 (Vas m.)
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– (Saag, Sag), ma Bakonyság 239, 351
(Veszprém m.)

Sagh l. sági
sági (Saagh, Sagh; ma Ipolyság, Šahy, Sz.)

konvent 122, 182, 298 (Hont m.)
Šahy l. sági
Sajó (Sayo, Sayou), ma Nagysajó (Şieu,

Ro.) 168, 637 (Doboka m.)
– (Sayo), folyó 165
Sajókaza l. Kaza
sajt 501
Sal. l. Salerno
Sala l. Zala
Sălacea l. Szalacs
Salamon (Salomon), ma Tiszasalamon

(Szolomonovo, Ukr.) 187, 403 (Ung m.)
– mester, fejéri comes, Darow-i 64, 90
Salamonvásárrév (Salomon Wasard),

rév 6
Saldobady l. Száldobágy
Salerno (Sal.), Olaszo. l. királyi privi le -

giális intitulatio
Salgó (Solgou), vár, Sz. 326 (Hont m.)
salgói várnagy l. Demeter, János fia
Salomon l. Salamon
Salomon Wasard l. Salamonvásárrév
Sâmboieni l. Szombattelke
Samegh l. Samod
Samod (Samegh, Samud), Dénes nádor

fia, Miklós apja, Tomaj nb., cigándi,
henyei 18, 91, 138, 49, 222, 334, 340,
345–347, 528, 530, 568

Samud l. Samod
Sándor comes 101
– mester, egri éneklőkanonok 373, 392,

394, 410
–, nyitrai olvasókanonok 259
–, országbíró, orbászi comes 62
–, szanai comes 27 
– (Sandrin), Miklós fia, vásári 531–532
–, Paulin fia 48
–, Sándor bán fia, Miklós és László apja

187

–, Sándor apja, bán [Karászi] 187
– fia György, köcski 337
– (Sandur) fia Mikó, sejteri 231, 241
– fiai: Péter és Roland, rábéi 304
Sandrin l. Sándor
Sandur l. Sándor
Sânmihaiu de Câmpie l. Szentmihálytelke
Sânpaul l. Szentpál
Santăul Mare l. Szántó
– Mic l. Szántó
Sântejude l. Szentegyed
Sântimbru l. Szentimre
Sântimreu l. Szentimre
Sântu l. Szentandrás
Sáp (Sapy), ma Nógrádsáp 332 (Nógrád m.)
Sapus l. Szepes
Sapy l. Sáp
Sar l. Sár
Sár (Sar) 9
–, erdő 526
Saracen l. Szerecsen
Sarand l. Zaránd 
Sard l. Sárd
Sárd (Sard), liget 239
Sarfeu l. Sárfő
Sárfő (Sarfeu) 72 (Bihar m.)
Sarnou l. Zsarnó
Sáros (Sarus), ma Nagysáros (Vel’ký

Šariš, Sz.) 394 (Sáros m.)
– (Sarus) megye 378, 405, 440, 442, 447
sárosi remeték 394
Sarosd l. Sárosd
Sárosd (Sarosd, Sarusd) 20 (Zala m.)
Sarud (Saruld) 125 (Heves m.)
Saruld l. Sarud
Sarus l. Sáros
Sarusd l. Sárosd
Saszeg, hn. 309 (Zaránd m.)
Sator János, körmendi polgár 579
Saua l. Száva
Saul, kalocsai érsek [Győr nb.] 3
–, Lampert fia 48
Sayo l. Sajó
Sayou l. Sajó
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scardonai (ma Skradin, Ho.) püspök l.
János, Mihály

Scelchenipotok l. Selchenipotok
Sceme l. Szeme
Scemyen l. Semyen
Scenmartun l. Szentmárton
Scenmihalteluke l. Szentmihálytelke
Scenthmihalteluke l. Szentmihálytelke
Scenthmiklos l. Szentmiklós
ScenthMyhalteluke l. Szentmihálytelke
Scenthyuan l. Szentiván
Scenthywan l. Szentiván
Sceplak l. Széplak
Scepsi l. szepesi 
Scepsy l. szepesi
Scepus l. Szepes(ség), szepesi
Scerghen l. Szergény
Sceulus l. Szőlős
Sciluas 9
Sclauonia l. Szlavónia
Sclavonia l. Szlavónia
Sclavus l. Tót
Scrauefelde (Strauefelde) 29 (Körös m.)
Sculthu l. Szőcs
Scumecha, folyó 31
Sdralych György, Mogorouich nb. 612
Se l. Szerbia
Sebastyen l. Sebestyén
sebenicoi (ma Sibenik, Ho.) püspök l. Máté
Sebes, vár, Ro. 631 (Temes m.)
– (Sebus), János és Miklós apja, bazini

F48
– l. Sebesülése
Sebesér (Sebuser), halászóhely 279

(Heves m.)
sebesítés (sebesülés) 42, 69, 83, 98, 132, 134,

157, 160, 190–191, 217, 290, 533
Sebestyén (Sebastyen) 81 (Heves m.)
–, Balázs fia, litteratus, gacsalkéri 616
–, János fia, Roland apja, abádi 587
–, Ladyha fia, gerzencei 379
–, Máté fia, újkörösi polgár 354
–, Pál fia, sejteri 441

–, Péter fia, Roland apja, abádi, szent -
imrei 81, 180, 210, 249, 255, 264, 274–
275

–, Roland fia, György apja, abádi, szent -
imrei 255, 587, 595

– fia Lőrinc 504
sebestyéni Szt. Jakab-egyház 81 
Sebesülése (Sebes, Sebusulese,

Sebususe) 121, 123 (Bihar m.)
Sebeuk, Guge fia 259a
Sebret fia Farkas, várjobbágy 33
Sebus l. Sebes
Sebuser l. Sebesér
Sebusulese l. Sebesülése
Sebususe l. Sebesülése
Sechen l. Szécsény
Seecloc 9 (Bács m.)
Seege, halászóhely 31 (Körös m.)
Seel 552 
Seem, Lukács apja, Gutkeled nb. 65–66,

72 
Seffrid l. Szigfrid
Segesd (Segusd, Segust) 11 (Somogy

m.)
Segusd l. Segesd
Segust l. Segesd
Sehtur l. Sejter
Sejter (Sehtur, Sethur, Seuhtur) 231,

241, 401, 441 (Vas m.)
Sekeryateleke (Sekeryatheleke) 477

(Zágráb m.)
Sekeryatheleke l. Sekeryateleke
sekrestye 330–331, 453, 585
Selchenipothok (Scelchenipotok), víz

390, 391
Selekyk, hegy 95–96
Selen l. Csicsán
Selend l. Selénd
Selénd (Selend), ma Şilindia, Ro. 309

(Zaránd m.)
Selgin 259 
Selin l. Csicsán
Selyn l. Csicsán
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Semyen (Scemyen) fia Miklós 317
Sen Paul l. Szentpál
Senj l. zenggi püspök
Senye fia László 210
Sepchina, folyó 7
Septul 309 (Zaránd m.)
Seraphin comes 150
Seruia l. Szerbia
Sethur l. Sejter
Si l. Nápolyi Királyság
Sibenik l. sebenicoi püspök
Sibiu l. Szeben
Sici l. Szécs
Siculus l. Székely
Sidelman, soltész 170
Şieu l. Sajó
Sikeden, Kolocha fia, hadakozó jobbágy-

fiú 59
Şilea l. Sülye
Şilindia l. Selénd
Siliniensis l. Zsolna
Simeon l. Simon
Simig l. somogyi
Simon (Simeon) mester 6
–, csékei 545
–, daróci 367
–, írnok 511
–, királynéi prothonotarius, patai 523
–, váradi püspök 4, 6
–, veszprémi éneklőkanonok 20
–, András fia 274, 303, 320, 334
– mester, comes, Egyed fia, Imre és Péter

apja, kállói, apáti 113, 154, 310–312,
388–389, 467, 470, 484, 504 

–, Fülöp fia 502–503
–, Lecha fia 38
–, Móric fia, dalmát-horvát bán, pozso-

nyi comes [Meggyesi] 240, 430, 541
– fia András 504
– fia László, Szamary-i 603
Simonka (Symoncha, Symonka) comes,

medvei várnagy 95–96
Sinka (Synka) comes, ladányi 214

– (Synka) mester, solymosi alvárnagy
273, 297, 307, 309

– (Synka) fia Péter, szigeti 369–370, 372,
380

Sitnia 9 
Sixtus (Syke) mester, pankotai főesperes

489, 527, 531–533, 540, 547, 551, 554–
555, 616

Skradin l. scardonai püspök
Slatina l. Szalatnya
Slauonia l. Szlavónia
Slavonia l. Szlavónia
Slovenská L’upča l. Zólyomlipcse
Smaragd comes 2
– mester, kalocsai érsek (electus), fehér-

vári prépost, királyi alkancellár [Sma-
ragd nb.] 25, 27–34

–, országbíró, pozsonyi és szolnoki comes
[Smaragd nb.] 4, 7

só 106, F23
Soboslaus l. Szoboszló
sokadalom l. vásár
Solgou l. Salgó
soltész(ság) 170, 382, 546
Solth 82, 118 (Szerém m.)
Solumkw l. Sólyomkő
Solumus l. Solymos
Soluncha l. Szond
solvit 438, 504–505, 506, 519, 547, 549,

551, 553, 566, 598, 600
Solymos (Solumus), vár, Ro. 273, 297

(Arad m.)
solymosi alvárnagy l. Sinka
Sólyomkő (Solumkw, Solyumku), vár,

Ro. 317, 520–521 (Bihar m.)
sólyomkői várnagy l. Egyed; Miklós, perényi
Solyumku l. Sólyomkő
Sombotlevi l. Csobodlövő
Someşeni l. Szamosfalva
Somlio l. Somló
Somló (Apacha hegye, Apacha Somlyo -

Hegy, Somlio, Somlyo), hegy 351, 526
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– (Apachasomlyo, ApaczaSomlyo,
Somlyo, Somlyó), vár 401, 526, 544,
630 (Veszprém m.)

somlói várnagy l. Benedek, Pál fia; János,
Osl fia

Somlójenő l. Jenő
Somlószőlős l. Szőlős
Somlóvásárhely l. Vásárhely
Somlyo l. Somló
Somlyó l. Kissomlyó, Somló
Somlyószécs l. Szécs
Somogy, vár, ma Somogyvár 62 (So-

mogy m.)
– megye 90, 294
somogyi comes l. Gergely, Leusták, Mercu-

rius, Mojs, Nagy Henrik, Péter
– (Simig, Symig, Symigium; ma Somogyvár)

Szt. Egyed-monostor és konventje 465, 282,
294, 588, 590, 594 (Somogy m.)

Somogyvár l. Somogy, somogyi
Sonta l. Szond
Soos 152 
Soplincha l. Soplonca
Soplonca (Soplunza, Supluncha) 57

(Körös m.)
– (Soplincha, Soploniche, Sopluncha,

Suppluncha), folyó 28, 153, 539
Soploniche l. Soplonca
Sopluncha l. Soplonca
Soplunza l. Soplonca
Sopron (Supron, Suprun) megye 215, 315,

317, 321, 337
soproni comes l. Atyusz, Csépán, János,

Kont Miklós, Lőrinc, Máté, Miklós,
Mog, Péter

Sosay, hn. 284 (Belső-Szolnok m.)
Sóspatak (Souspatak, Souspathak)

477 (Zágráb m.)
Sothla, folyó 477
Souncha l. Szond
Souspatak l. Sóspatak
Souspathak l. Sóspatak
Spalato, város, ma Split, Ho. 31

spalatoi érsek l. Domonkos, János, Ugulin
Spišská Kapitula l. szepesi káptalan
Split l. Spalato
Srebnicha (Srebnycha), folyó 406, 413
Srebnycha l. Srebnicha
Sredska l. Szerdahely
Sremska Mitrovica l. szenternyei káptalan
stájer kapitány l. István szlavón bán
Stájerország (Stiria, Styria) 61
Stanech, jobbágy 406
Stara F28–F30 (Pozsony m.)
Stephanwelge l. Istvánvölgye
Stephanwlge l. Istvánvölgye
Šterusy l. Cseterőc
Stholbycza l. Stolbycza
Sthomnich (Stomnich, Stonunch) 477

(Zágráb m.)
– (Stonunch), folyó 477
Sthomnich-i Boldogságos Szűz-egyház 477
Stikach l. Székács
Stiria l. Stájerország
Stolbycha (Stolbycza, Stholbycza) 477

(Zágráb m.)
Stolbycha-i Szentháromság-egyház 477
Stolbycza l. Stolbycha
Stomnich l. Sthomnich
Stonunch l. Sthomnich
Stopna (Stupna) 31 (Körös m.)
– (Stupna), folyó 31
Stoyan Miklós, budai polgár 572
Stoysich Jakab, Margit apja, Vyreuych nb.

612
Strauefelde l. Scrauefelde
Strečno l. Sztrecsény
Strepich 406 (Zágráb m.)
Strigonium l. esztergomi
Stupna l. Stopna
Stuthya 406 (Zágráb m.)
Štvrtok na Ostrove l. Csütörtökhely
Styria l. Stájerország
Suarch 477 (Zágráb m.)
subnotarius 394
Suciu l. Szőcs
Suhodol 28 (Körös m.)
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Superior Vruzfolu l. Felsőoroszfalu
Supluncha l. Soplonca
Suppluncha l. Soplonca
Supron l. Sopron
Suran l. Surány
Surány (Suran), ma Cserhátsurány 332

(Nógrád m.)
Surk l. Zsurk 
Suseni l. Felfalu
Susi 118 (Szerém m.)
Sülye (Syle), ma Magyarsülye (Şilea, Ro.)

574 (Fehér m.)
Sváb (Swap), ma Svábfalva (Švábovce,

Sz.) 427 (Szepes m.)
Svábfalva l. Sváb
Švábovce l. Sváb
Sväty Michal nad Žitvou l. Család
Svätuše l. Szentes
Svrbice l. Szerbic
Swap l. Sváb
Swk, víz 24
Sydowyn mester 36
Sygra l. Zsigra
Sygre l. Zsigra
Syke l. Sixtus
Syle l. Sülye
Sylna l. Zsolna
Symig l. somogyi
Symigium l. somogyi
Symoncha l. Simonka
Symonka l. Simonka
Synka l. Sinka 
Syrmia l. Szerémség
Syryan 152 (Csanád m.)
Sys fia Jakab, hadakozó jobbágyfiú 59
Sythwa l. Zsitva
Szabolcs (Zabolch) 618 (Szabolcs m.)
– (Zabolch, Zaboch, Zabouch, Zoboch,

Zobolch, Zobouch) megye 138, 149, 154,
186, 219, 225, 265, 269, 310, 317, 320,
360–363, 383–384, 388–389, 395, 402,
416–417, 422, 425, 438, 455, 497, 505,
545, 548, 566, 568, 598–599, 618

– megye hatósága 138, 310, 408, 467, 470,
497, 584, 598

szabolcsi comes l. Dózsa; Jakab, Dózsa fia;
Pál, Dózsa fia; Tamás

– főesperes l. Miklós
– szolgabíró l. Mihály, Ernye fia; Pál, Mi-

hály fia; Tamás
– vicecomes l. László, János fia; Miklós,

Gergely fia
Szabolcsbáka l. Báka
Szakács (Zakach) 239 (Veszprém m.)
Szakácsi (Zakaczy) 599 
Szakál (Magarzakaal), ma Bărboşi, Ro.

168 (Torda m.)
– (Zaazzakal), ma Erdőszakál (Bărboşi,

Ro.) 168 (Torda m.)
Szakállas (Zakalus dict.) István 352
– (Barbatus) Lőrinc 23
Szalacs (Zalach, Zoloch), ma Sălacea,

Ro. 157 (Bihar m.)
Szalánc (Zalanch), vár, Sz. 620–621

(Abaúj m.)
Szalathna l. Szalatnya
Szalatnya (Szalathna, Zalathna), ma

Slatina, Ho. 288, 298, 302 (Hont m.)
Száldobágy (Saldobady) 489 (Bihar m.)
Szalók (Zalk, Zalouk, Zalowk,

Zolok), ma Abádszalók 274, 279, 341,
343, 459, 519 (Heves m.)

– (Zalouk, Zolouk), ma Nemesszalók
236 (Veszprém m.)

szalonna 324
Szamary 603
Szamobor (Zamabur, Zamobor,

Zomobor), vár és város, Ho. 30, 64,
99, 177

Szamos (Maior ~ Minor Zomus),
folyó 209

Szamosfalva (Zamusfolua), ma Some -
şeni, Ro. F46 (Kolozs m.)

szanai (Zana) comes l. Sándor
– főesperes l. Guerold
Szanda (Zunda), vár 623, 625 (Nógrád m.)
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Szaniszló, Domonkos fia, kenézi 618
szántás 317, 405, 467, 470, 501
Szántó (Zantho, Zanto, Zantou,

Zantov), ma Kis- és Nagyszántó
(Santăul Mic és Mare, Ro.) 352, 432,
472, 495, 520–521 (Bihar m.)

– (Zanthow), ma Zagyvaszántó 332
(Nógrád m.)

szántóföld 31, 48, 67, 69, 90, 172, 177,
220, 227, 239–240, 253, 293, 318, 326,
365, 368, 389, 394, 413, 467, 470, 501,
526, 542, 570, 596, 610, 620–621

szaracénok 4
Szarka (Zarka dict.) János, nádasdi 332
szászok 510
Szászrégen l. Régen
Szatmár (Zathmar, Zatmar, Zothmar) megye

311, 317
– megye hatósága 75–76, 311
szatmári comes l. Dózsa, Ernye
Száva (magna Zava ~ Zawa, Saua,

Zaua, Zauia, Zauua, Zawa, Zova,
Zowa), folyó 7, 15, 17, 31, 34–36, 40,
49, 53, 318, 406, 413, 477

Szávaszentdemeter l. szenternyei káptalan
szavatosság (szavatolás) 40, 46, 81, 87, 91,

104, 135, 152, 163, 178–179, 209, 227,
240, 253, 264, 269, 274, 297, 306, 318,
326, 334, 337, 346–347, 365, 405, 411,
466, 499, 524–525, 527, 543, 612

Szeben (Cybin, Zebyn), ma Nagysze-
ben (Sibiu, Ro.) 3, 468 (Szászföld);
még márka

szebeni prépost l. Dezső
Szécs (Zeech, Zeechy), ma Rimaszécs

(Rimavská Seč, Sz.) 412, 417–419, 424,
430, 432–433, 438, 455, 458, 476, 523,
541, 553, 574, 594 (Gömör m.)

– (Zechket), ma Somlyószécs (Sici, Ro.)
124 (Közép-Szolnok m.)

Szécsény (Sechen, Zechan, Zechen)
220, 253, 511 (Nógrád m.)

Szecsőd (Molnuszeuchud, Zecheud,
Zeucheud, Zeuched, Zeuchud), ma
Molnaszecsőd 259a, 536, 596 (Vas m.)

Szeged (Zeghuedinum) 146 (Csong-
rád m.)

szegedi főesperes l. Miklós
szegénység (szükség) 304, 332, 337, 344, 357,

381, 446, 462, 483–485, 527, 543, 547,
580

Szék (Zeek), hn. 411 (Bihar m.)
Székács (Stikach), ostrommű 476 
Székely (Zekul dict.) János, szerviens 314
– (Siculus) Péter, budai kanonok 220
székelyek 164, 327, 510
Székelyhid (Zekelhid, Zekulhid,

Zekulhyd), ma Săcueni, Ro. 252, 449
(Bihar m.)

székelyispán l. Dénes, Tamás fia
Székelyvásárhely (Zekuluasarhel,

Zekuluasarhely), ma Marosvásárhely
(Târgu Mureş, Ro.) 512, 544, 574 (Szé-
kelyföld)

szekér 106, 132, 134, F23
Székesfehérvár l. Fehérvár
Szeles (Zelus dict.) Péter, szerviens 155–

156
Szeleste (Zeleste) 577–578 (Vas m.)
Szeme (Sceme, Zeme), Imre, Miklós és

Péter apja, bodföldei 230–231, 241,
300, 397

Szemeréd (Zemered), ma Alsó- és
Felsőszemeréd (Dolné és Horné Seme -
rovce, Sz.) 288, 298, 302 (Hont m.)

Szemet (Zemet), ma Kalinkovo, Sz.
375–377 (Pozsony m.)

széna 501
Szent Korona 154, 177, 366–367, 430, 497,

510, 559–560, 592, 595, 598, 630, 636
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Szentandrás (Zenthandurias), ma
Mezőszentandrás (Sântu, Ro.) 580
(Kolozs m.)

Szentangyalhegy (mons S. Angeli),
Olaszo. l. királyi privilegiális intitulatio

Szentegyed (S. Egidius), ma Vasas -
szentegyed (Sântejude, Ro.) 348
(Doboka m.)

szentély 252, 317
szenternyei (ma Szávaszentdemeter,

Sremska Mitrovica, Sze.) Szt. Irineus
vértanú-egyház és káptalanja 553, 603
(Szerém m.)

Szentes (Zenthes, Zenthus, Zentus),
ma Bodrogszentes (Svätuše, Sz.) 320,
500, 505, 530, 545

Szentgyörgy (Zentgurg) 111, 122
(Bihar m.)

– (Zengiurgh), ma Gombos szent györgy
(Hubošovce, Sz.) 394 (Sáros m.)

– (S. Georgius) 476 (Varasd m.)
– (S. Georgius) 2 (Zala m.)
Szentimre (S. Emericus), ma Maros -

szentimre (Sântimbru, Ro.) 283, 426,
F40, F46 (Fehér m.)

– (S. Emericus, Zenthemreh), ma
Tisza szentimre 210, 249, 255, 264, 274,
459 (Heves m.)

Szentimrefalva (villa de S. Emerico),
ma Hegyközszentimre (Sântimreu,
Ro.) 93 (Bihar m.)

Szentistvánfalva (villa S. Stephani,
villa S. Stephani prothomartiris de
promontorio Varadiensi) 445, 449
(Bihar m.)

Szentiván (ZenthIwan) 519 (Heves m.)
– (Zenthyuan) 514 (Körös m.)
– (Bezerche, Zenthyuan) 240 (Verőce m.)
– (Scenthyuan, Scenthywan), ma

Bakony szentiván 239 (Veszprém m.)

Szentjakab (S. Jacobus) 597 (Körös m.)
Szentkereszt (Zenthkerezth) 332

(Nógrád m.)
Szentkirály (Zenthkyral) 531–532

(Bihar m.)
Szentlélek-egyház 309 (Zaránd m.)
Szentmárton (S. Martinus, Scen -

martun, Zenmarthon, Zenth -
marton, Zentmarton), ma Tisza-
szentmárton 6, 180, 269, 408, 565–
566, 598–599, 618 (Szabolcs m.)

– (S. Martinus) 318 (Zágráb m.)
Szentmihály (Miholia, S. Michael,

Zenthmihal) 11, 390–391 (Zágráb m.)
– (S. Michael) 2 (Zala m.)
Szentmihálytelke (Scenmihalteluke,

Scenthmihal teluke, Scenth Myhal -
teluke, Zenmihaltelke, Zenth -
mihal telke, Zenthmyhaltelke), ma
Mezőszentmihály (Sânmihaiu de
Câmpie, Ro.) 168, 179, 355, 426, 453,
468–469, 471, 507 (Kolozs m.)

Szentmihályúr l. Család
Szentmiklós (Zenthmyklos), ma Rába-

szentmiklós 606 (Győr m.)
– (Champazenthmiklous, Champa -

Zenth Myklous, Scenthmiklos) 326,
585 (Tolna m.)

Szentpál (Sen Paul) 9 (Bács m.)
– (Zenthpal), ma Magyarszentpál

(Sânpaul, Ro.) 574 (Torda m.)
Szentpéterfa l. Szentpéterfalva
Szentpéterfalva (Zenthpeturfalua), ma

Szentpéterfa 541 (Vas m.)
Szép (Zeep dict.) László, Chygatyuisse-i

547
Szepes(ség) (Sapus, Scepus) 568, 571,

579, 590, 592, F57
szepesi (Scepus, Scepsi, Scepsy; ma Szepes -

káptalan, Spišská Kapitula, Sz.) Szt.
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Márton-egyház és káptalanja 427, 440, 442,
444, 447, 450, 452, 463 (Szepes m.)

– comes l. Fülöp, Mojs
– prépost l. Benedek
Szepeskáptalan l. szepesi káptalan
Szepetk (Zepethk), ma Pókaszepetk

486 (Zala m.)
Széplak (Sceplak), ma Dedrádszéplak

(Goreni, Ro.) 168 (Kolozs m.)
szerb király 405
Szerbia (Se, Seruia) 405; l. még királyi

privilegiális intitulatio
Szerbic (Zerbech), ma Szerbőc

(Svrbice, Sz.) 603 (Nyitra m.)
Szerbőc l. Szerbic
Szerdahely (Zeredahel) 95–96 (Körös m.)
– (Zerdahely), ma Sredska, Ho. 502

(Körös m.)
– (Zeredahel), ma Felsőszerdahely

(Horná Streda, Sz.) F11, F28–F30,
F43, F53, F57 (Nyitra m.)

Szerecsen (Saracen) [Jakab] 466
Szerecseny (Zerechun) 239 (Győr m.)
Szerém megye 82, 118
szerémi comes l. Pál, Ugrin
– főesperes l. Tamás
– püspök l. Demeter, György, István,

Péter, Puka, Tamás
Szerémség (Syrmia) 9 
Szergény (Scerghen) 239 (Vas m.)
szerviens 46, 69, 83, 98, 100, 109, 117, 131–

132, 134, 148, 156, 162–163, 179, 195,
197, 200–201, 216, 235, 244, 265–266,
274, 301, 314, 316, 319; l. még királyi 

szerzetbelépés 236, 238
szerzetes kizárása 89
szerzetesrend l. bencés, domonkos, feren-

cesek, klarisszák, pálos
szigetfői (Zygethfeu, Zygethfew) főesperes l.

György, János

Szigeti (Zigeti, Zygety, Zikety) 211,
369–370, 372 (Bihar m.)

Szigfrid (Seffrid), pannonhalmi apát F43
Szikszó (Zikzov, Zykzov) 460, F23

(Abaúj m.)
Szilbokorhegye (Zylbukurhege), hegy

69
Szinye (Zynye), ma Radákszinye (Răz -

bu neni, Ro.) 510 (Belső-Szolnok m.)
szlavón al-bán F44–F45; l. még János
– al-báni ember 349
– bán l. Bertold, Cudar Péter, Dénes, Ist-

ván; János, Babonics fia; Leusták; Mik-
lós, szécsi; Nagy Henrik, Radoszló

– báni ember 349, 353, 406, 407, 409, 413–
414

– báni hadsereg 160 
– báni zászló 294
–-horvát bán l. Miklós, szécsi
Szlavón Hercegség (ducatus Scla -

vonie) F4
Szlavónia (partes Sclauonie, regnum

Sclauonie, Sclauonia, Sclavonia,
Slauonia, Slavonia) 11, 49, 55, 60, 64,
83, 95–97, 294, 390–391, 462, 589, F44–
F45, F56; l. még szlavón, szlavóniai

szlavóniai johannita perjelség 390–391
Szoboszló (Zubuzlou), ma Hajdú -

szoboszló 314 (Szabolcs m.)
– (Zobuzlaus), Oryhuan-i 108
– (Zobozlaus), Bogomer fia, Ludány nb.,

ludányi 88, 92
– (Soboslaus, Zabazlaus, Zebeslaus,

Zebezlaus), Bogomer és Vitk apja,
Ludány nb., ludányi 13–15, 94

– (Zobozlaus) fia András, dovorányi 214
– (Zebeslaus) fia Péter, Ludány nb., emő-

kei 94 
szokás(jog) 60, 93, 103, 114, 220, 225, 236,

238, 259a, 274, 278, 280, 320, 330,
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332, 366–367, 370, 388, 394, 409, 414,
431, 462, 505, 508–509, 513, 535, 538,
545, 548, 568, 571, 585, 592, 604, 627,
630; l. még birtok, falu, jog rendje,
szomszédsági, természetjog

– (hospes) 30
– (predialis) 38, 43
– (szlavóniai) 95–96
Szólátmonostora (Zoulath munus tu -

ra) 147 (Bihar m.)
Szolga (Zolga dict.) Pál, szerviens 200–

201
szolga(nő) 9, 27, 37, 54, 314, 317, 381
szolgabíró 157, 290; l. még hevesi, körösi,

megye hatósága, szabolcsi, vasvári,
veszprémi

szolgagyőri (Zalugagevriensis, Zulgagauriensis,
Zulgageuriensis; ma Posádka, Sz., Nyitra
m.) comes l. Péter, Renold

szolgálat 4, 10–11, 13–14, 24, 31, 38, 44,
46, 48, 59–62, 64, 67, 71, 98–100, 103,
106, 108, 115, 152, 154, 160, 163, 170–
171, 179, 217, 220, 230–231, 236, 238,
240–241, 259a, 287, 290, 294, 359,
366–367, 388, 390, 391, 430, 476, 507,
511–512, 524, 543, 535, 539, 541–542,
567, 575, 591, 604, 614, 630, 633, 636,
F4, F16, F19–F20, F41

Szolnok (Zolnuk, Zonuk) 320, 470,
505, 613, 615 (Szabolcs m.)

– (Zonuk, Zoulnuk) megye 143, 264 
szolnoki (Zolnuk, Zonuch, Zonuk, Zounuk,

Zwnok) comes l. erdélyi vajda, Smaragd
– (Zolnuk) főesperes l. Reymud
Szolomonovo l. Salamon
Szombattelke (Zombathteluke), ma

Erdőszombattelke (Sâmboieni, Ro.)
359 (Doboka m.)

Szombatvásárhely (locus fori Zum -
both) 4 (Bács m.)

Szomszéd (Zomzed, Zomzeed), vár,
Ho. 475, 477, 561–562 (Zágráb m.)

szomszédsági jog 277, 346, 416–417, 422,
436

Szond (Belsund, Quivsund, Solun -
cha, Souncha, Zund), vár és birtok,
ma Sonta, Sze. 4, 9, 53 (Bács m.)

Szőcs (Sculthu, Zuchtu), ma Suciu, Ro.
209, 269 (Belső-Szolnok m.)

– (Zuch), folyó 209
Szőke (Zeuke dict.) János 254
– (Zeuke dict.) Miklós, szerviens 155–

156
szökés 200–201
Szöllős l. Szőlős
szőlő 9, 11, 15, 19, 28–29, 31, 34, 38, 40,

46, 48, 53–54, 57, 62, 73, 79, 95–96,
172, 208, 259, 267, 292–293, 317, 351,
390, 501, 526, 604, 612, F55

Szőlős (Sceulus) 152 (Csanád m.)
– (Zeleus), ma Tiszaszőlős 459 (Heves m.)
– (Zeleus), ma Mátraszőlős 332 (Nóg-

rád m.)
– (Szöllős), ma Gyöngyösszőlős 634

(Vas m.)
– (Nagy Szölös, Nagy Szöllős, Nagy -

szőllős, Odvarnok Szöleös, Zeu -
leus), ma Somlószőlős 245, 526
(Veszprém m.)

Szörcsök (Nagy Szörcsök, Szürcsek,
Zurchuk), ma Karakószörcsök 236,
526 (Veszprém m.)

szörényi (Zeurim, Zeurin, Zeurinum, Zeuryn,
Zevrin, Zewrin, Zewrim; ma Drobeta-
Turnu Severin, Ro.) bán l. l. István,
Dénes fia; István, István fia; László,
István fia; Lőrinc, Pál

Szt. Gergely-monostor és apátja 4 (Bács m.)
– György vértanú-egyház 262 (Bihar m.)
– György vértanú-egyház 477 (Zágráb m.)
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– Irineus vértanú-egyház l. szenternyei káp-
talan

– János apostol-egyház l. egri püspökség
– Kereszt-egyház 477 (Zágráb m.)
– Máté apostol-egyház 477 (Zágráb m.)
– Márton-egyház 15 (Körös m.)
– Péter-egyház 477 (Zágráb m.)
– Vid-egyház 477 (Zágráb m.)
Sztrechen l. Sztrecsény
Sztrecsény (Sztrechen), ma Strečno,

Sz. 382 (Trencsén m.)
Szuha (Zuha) 344 (Heves m.)
Szúpatak l. Aszúpatak
szűcs 572
Szügy (Zyudi) 253 (Nógrád m.)
Szürcsek l. Szörcsök
szüret 483–484

T
Tabalya 332 (Nógrád m.)
Tamás l. Kis Tamás
– l. Tót Tamás
– l. Vajda Tamás
– l. Vörös Tamás
– 78
– 124
– comes, bán, valkói comes, Gergely, Ist-

ván, Bertalan és Tamás apja, monosz-
lói 7, 9–10, 27, 34–35, 37, 42, 49–50,
53, 83, F4, F6

–, blinjai 95–96
–, bojti 451
–, boszniai püspök [Szentemágocs nb.] 98
–, budai kanonok 326, 365
–, egri püspök, veszprémi prépost, királyi

kancellár 6–7
–, esztergomi (confirmatus) és kalocsai

érsek, csanádi püspök, esztergomi
comes, decretorum doctor [Telegdi]
430, 457, 476, 523, 541

–, fehérvári káptalan litteratus-a 599

– mester, fehérvári prépost, királyi alkan-
cellár 71 

–, királyi lovászmester [Hontpázmány
nb.] 98

–, litteratus 579, 592
–, litteratus 590, 594
–, szabolcsi szolgabíró, szolnoki 320, 470
–, szerémi főesperes 9
–, szerémi püspök 430, 476, 494
–, szerviens 162
– mester, váci kanonok, Szt. Márton

hitvalló-oltár rector-a 332, 368
–, váradi káptalan karpapja 433
–, Ábrahám fia, János, Abych, Miklós,

Ábrahám, Dénes és Tamás apja,
Gerla-i 273

–, Ambrus fia, János és László apja F40
–, András fia, szántói 332
– comes, Barnabás fia, László apja 119–

120 
–, Bertalan, Lőrinc és Tamás apja, aradi

514, 543
–, Beryuoy fia 46, 153
–, Bok László fia, komjáti 163, 274
–, Csépán fia, Lőrinc és Tamás apja,

mikei 524, 539
–, Csupor István fia, monoszlói 462
–, Dénes fia, járai 306
– mester, Dénes fia, Mihály, Tamás, Ist-

ván és Katalin apja, székelyispán,
Tomaj nb., losonci, régeni, szent már -
toni 118, 164, 167–168, 179–180, 209,
216, 243, 269, 280, 283, 286–287, 291,
306, 327, 329, 348, 350, 355, 359–363,
383, 388–389, 384–386, 395–396,
402–403, 408, 416–417, 422, 424, 426,
430, 434, 458, 460, 467–471, 490–491,
497, 504, 506–509, 513, 517–518, 529,
534–535, 538, 545, 548, 568–569, 574,
F40, F47 
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–, Domonkos fia, János és László apja,
cigándi, henyei 303, 528–530, 534, 538

–, Etreh fia 216
–, Eze fia 74
– comes, Farkas fia, Kónya bán és Mihály

egri püspök apja, országbíró, erdélyi
vajda, szolnoki comes, szécsényi 193–
194, 220, 253, 280, 286, 359, 394, 494,
F36 

– mester, Gebech fia, hetesi 294
– mester, Ivánka fia, Gutkeled nb., do-

rogi 155–156, 183–184, 190–191, 195,
197, 202–207, 215, 225, 234–235, 248,
250–252, 257, 277–278, 317, 321, 323,
339

–, János fia, litteratus, szántói 352
–, János fia, szentiváni 502–503, 514, 525
–, Lőrinc fia, szügyi 253
– mester, Lőrinc fia, lovag, telegdi 435–

436, 439, 446, 457, 472, 474, 490–491,
506 

– comes, Makariás fia, lovag 4, 7 
–, Márk fia 229
–, Marót fia, gégényi 613, 615
–, Miklós fia 505
–, Nagy Péter fia, János és Péter apja, ki-

rályi ajtónállómester, csókakői és
gesztesi várnagy, gönyűi 259a, 400, 405,
430, 536, 579, 592, 596, 602, 605, 609

–, Orton fia, Chouk és Pál apja,
szentiváni 514

–, Péter fia, szécsényi 253
–, Pós fia 499, 571
–, Rafain fia, kendi F46
–, Roland fia, rábéi 304
–, Roland fia, szentimrei 180, 255
– mester, comes, Tamás bán fia, Tamás,

István és Mablet apja, monoszlói 9–
10, 27, 35, 37, 42, 49–50, 53, F4, F6 

–, Tamás fia 90 

–, Tamás fia 185, 188
–, Tamás fia, aradi 543
–, Tamás fia, Gerla-i 273
– mester, Tamás fia, Dénes apja, lovag,

Tomaj nb., losonci, régeni 350, 512–
513, 424, 430, 434, 458, 460, 468–469,
490–491, 497, 507–509, 517–518, 529,
534, 538, 545, 548–549, 568–569, 574,
587, 591, 593, 617, F58

–, Tamás fia, Tomaj nb., losonci, régeni
179, 291

– mester, Tamás fia, mikei 524, 539 
–, Zeped fia, Lak-i 460
–, Beke apja, bihari, szabolcsi és békési

comes [Borsa nb.] 138, 149, 154, 222,
320 

–, Garmanus apja F19
–, János apja, szolnoki 615
– fia Gergely, dalmadi 492
– fia Jakab 283
– fia Jakab 336
– fia János, szőlősi 459
– fia László 109
– fia László, vasvári 340
– fia Lökös 247
– fia Miklós, babindali 473
– fia Péter 287 
– fia Péter 421
– fia Tamás 90 
– fia Tamás 185, 188
– fiai: Imre és Miklós, apáti 486
Tamási (Thamasy), vár 152 (Tolna m.)
– (Damasy), ma Bakonytamási 239

(Veszprém m.)
tanúállítás 30, 117, 124, 150, 320, 384, 388
tanúsítás 310–312, 497, 510, 559–560,

595, 598
Tapol l. Tapoly 
Tapolca (Thopolcha, Topolcha), folyó

153
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– (Thapolcha, Thopolcha), folyó 227,
239, 483–484 

Tapolcafő (Tapul, Topolchafev) 69,
239 (Veszprém m.)

Tapolcsány (Topulchan), ma Nagy -
tapolcsány (Topolčany, Sz.) 23 (Nyitra m.)

Tapoly (Tapol, Tapul, Topol, Topul),
folyó 394, 405, 440, 442, 444, 447

Tapolykomlós l. Komlós
Tapul l. Tapoly, Tapolcafő
Tárca (Kystarcha, KyusTarcha, Kyus -

tarcha, Tarcha, Tharcha), folyó 394,
398, 440, 442, 444, 447

tárcai (Tarcha, Tharcha) főesperes l. Kónya,
Miklós

Tarcea l. Tarcsa
Tarcha l. Tárca, tárcai, Tarcsa
Tarcsa (Tarcha), ma Értarcsa (Tarcea,

Ro.) 215 (Bihar m.)
Târgu Lăpuş l. Lápos
– Mureş l. Székelyvásárhely
Tarján (Turyan) 48 (Esztergom m.)
Tarkan l. Tárkány
Tárkány (Nogtarkan, Tarkan), ma

Nagytárkány (Vel’ké Trakany, Sz.) 530,
545, 548 (Zemplén m.)

Tarkő (Tarkw, Torkew, Torkov, Torkw),
vár és birtok, ma Kamenica, Sz. 394,
398, 405, 440, 442, 444, 447, 450
(Sáros m.)

Tarkw l. Tarkő
Tarlodfaluaperbese l. Taródfalva
Tarnaörs l. Örs
Tárnok (Tarnuk) 132 (Bihar m.)
– (Tharnuk) 457 (Csanád m.)
tárnok l. királyi
tárnokmester l. királyi, királynéi
Tarnuk l. Tárnok
Taroda 309 (Zaránd m.)
Taródfalva (Tarlodfaluaperbese), ma

Kemenestaródfa F37 (Vas m.)
tatárok (tatárjárás) 11, 14, 18, 24, 31–34,

64, 271, F10

Tebe fia Mihály, kereki 547
Tegzew (Tegzu, Thegzeu) fia István,

Doboua-i 326, 338, 349
Tegzu l. Tegzew
Telegd (Telugd, Telukd, Thelechd,

Theled, Thelegd, Thylegd, Ty -
legd), ma Tileagd, Ro. 167, 327, 435–
436, 439, 446, 457, 472, 490–491, 506
(Bihar m.)

telek (casalia, curia, fundus curie, laneus,
mansio, mansus, sessio, Telek) 6, 9, 12, 19,
25, 19, 21, 97, 170, 177, 220, 252, 259,
262, 264, 278–279, 292, 297, 317, 365,
381, 405–406, 413, 427, 440, 466, 503,
537, 580, 612, 614, F10

telekhely 21, 205, 501
Telektó (Thelecttow, Thelekthow),

halászóhely 389 (Szabolcs m.) 
Teletleen l. Teletlen
Teletlen (Teletleen dict.) Pál 124, 215
Telugd l. Telegd
Telukd l. Telegd
Temes (Temus, Themes) megye 631
temesi comes l. István, István fia; László,

István fia; Péter
Temesvár (Temeswar, Temuswar,

Themeswar), ma Timişoara, Ro. 155,
159, 162, 171, 637 (Temes m.)

Temeswar l. Temesvár
Temeten l. Temetvény
Temetvény (Temeten), vár, Sz. F39

(Nyitra m.)
Temus l. Temes
Temuswar l. Temesvár
Tengurhaza 332 (Nógrád m.)
Tenkez fiai: Csépán és Timus, hadakozó

jobbágyfiúk 59
Tepke 332–333 (Nógrád m.)
Terbeléd (Trebeded), ma Trebel’ovce,

Sz. 365 (Nógrád m.)
Teremy 574 
Terenne l. Terenye
Terény (Teryen) 253 (Nógrád m.)
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Terenye (Terenne), ma Homokterenye
125 (Nógrád m.)

Teresztenye (Terezthen) 625–626
(Torna m.)

Terezthen l. Teresztenye
természetjog 317
Terpes 519 (Heves m.)
terra Vzure l. Bosznia
– Wzure l. Bosznia
Tersech 406 (Zágráb m.)
Tersech-i Boldogságos Szűz-kápolna 406
Teryen l. Terény
Teschen (Thesiniensis), város, ma

Cieszyn, Lo. és Český Tešin, Cseho.
170

Teszér (Tezer, Thezer), ma Pápateszér
239 (Veszprém m.)

Teutonicus l. Német
Tezer l. Teszér
Thamar fia Lőrinc, budai polgár 572
Thamasy l. Tamási
Thanyz Péter mester, tomajmonostori

274
Thapolcha l. Tapolca
Tharcha l. Tárca, tárcai
Tharnuk l. Tárnok
Thegzeu l. Tegzew
Thelechd l. Telegd
Thelecttow l. Telektó
Theled l. Telegd
Thelegd l. Telegd
Thelekthow l. Telektó
Themes l. Temes
Themeswar l. Temesvár
Theodor l. Tivadar
Therthlanowch (Trethlanouch) 477

(Zágráb m.)
Thesiniensis l. Teschen
Theutunicus l. Német 
Thezer l. Teszér
Thicia l. Tisza
Thimardym l. Nagydém
Thold l. Told
Tholna l. Tolna
Tholnensis l. Tolna

Tholomer fiai: Nodulk és Horvatin,
predialis-ok 41, 43

Thomay l. Tomaj, Tomajmonostora
Thomey l. Tomajmonostora
Thomoy l. Tomaj
Thopolcha l. Tapolca
Thorbatheupataka l. Torbatheupataka
Thorna l. Jenő, Torna
Thoth l. Tót
Throchan l. Trocsány
Thude 124 (Bihar m.)
Thul, rév 4
Thuruch l. turóci 
Thuser l. Tuzsér
Thuuch l. Tuuch
Thuuz l. Túz
Thuzer l. Tuzsér
Thwskand l. Tuskand
Thyburchfelde l. Tiborcfölde
Thyburcius l. Tibor
Thybyncz l. Tybinch
Thychya l. Tisza
Thycia l. Tisza
Thyla l. Tyla
Thylegd l. Telegd
Thyuodar l. Tivadar
Tiba (Tyba), Csák fia 18
Tibor l. Nyakas Tibor
– (Thyburcius, Tyburcius) mester,

phisicus 31–32
– (Tiburcius, Tyburcius), várjobbágy 31–

32, 34
– (Tyburcius), várjobbágy 374
– fiai: Egyed és Demeter, nemes várjob-

bágyok, Maryasouch-i 476, 522
Tiborcfölde (Thyburchfelde) 353

(Körös m.)
Tiburcius l. Tibor
Ticia l. Tisza
Ticya l. Tisza
Tihany (Tyhon), vár, sziget és hegy 8,

544 (Zala m.)
tihanyi (Tykon) Szt. Ányos-monostor 5, 70,

84, 218
– apát l. Lőrinc
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– várnagy l. János, Osl fia
tilalmazás (tiltakozás, ellentmondás) 89, 112,

114, 118–121, 133, 143, 149, 153, 159,
164, 173–174, 180, 198, 203–204, 219,
225, 239, 251, 255, 259a, 277–278,
284, 305, 315, 321–323, 327, 329, 332,
340–342, 348, 350, 358, 369–371, 389,
394, 408, 416–417, 422, 426–427, 436,
440, 449, 459, 464, 471, 479–481, 517,
529, 547, 553, 574, 579, 581, 584, 594,
596, 599, 600, 615–616, 618, F28–F30,
F43, F46–F47, F53, F57–F58

tilalmazó oklevél 149, 225, 280, 320, 334–
335, 405

Tileagd l. Telegd
Timár (Tymar) 568 (Szabolcs m.)
Timişoara l. Temesvár
Timót, zágrábi püspök 59–62, 64, 67, 71,

83
Timus, Tenkez fia, hadakozó jobbágyfiú

59
Tinódtő (Tynodtew) 210, 264 (Heves m.)
tinódtői Szt. Kozma és Damján vértanú-egyház

264
Tisza (Thicia, Thycia, Thychya, Ti -

cia, Ticya, Tycia, Tychia, Tychya,
Tyssya), folyó 6, 72, 104, 152, 165,
186–187, 209, 340, 344–347, 371, 618

Tiszabezdéd l. Bezdéd
Tiszaderzs l. Derzs
Tiszai (Tyza-i dict.) Pál, szerviens 155–

156
Tiszaigar l. Igar
Tiszakerecseny l. Kerecseny
Tiszaköz (Tyzakuz), erdő 154
Tiszasalamon l. Salamon
Tiszaszentimre l. Szentimre
Tiszaszentmárton l. Szentmárton
Tiszaszőlős l. Szőlős
titeli (Tytul; Sze.) káptalan 529, 552 (Bács m.)
titkos kancellár l. királyi 
Tivadar, Deeghk-i 603

– (Theodor) mester, fehérvári prépost,
királyi alkancellár [Tengerdi] 98

– (Theodor, Thyuodar), trocsányi 427,
440

– (Theodor), Chempez fia, hadakozó
jobbágyfiú 59

tized 30, 116, 151, 292–293, 390–391, F2,
F55

– adománya 357, 483–484, 496
tizedkés 483–484
tizedmentesség 267
tizedszedő 267, 357, 483–484, 496
tojás 501
Told (Thold), ma Alsó- és Felsőtold

332–333 (Nógrád m.)
Toldal l. Toldalag
Toldalad l. Toldalag
Toldalag (Toldalad), ma Toldal, Ro.

574 (Torda m.)
Tolna (Tholna, Tholnensis) megye 326, 585
tolnai comes l. Leusták
tolvajlás (lopás) 12, 25, 97, 244, 256, 282,

324, 445, 541
Tolztonch 25 (Dubica m.)
Tomaj (Thomay, Thomoy) nemzetség 82, 91,

216
Tomajmonostora (Thomey, Thomay,

Thomaymonostra) 180, 249, 274
(Heves m.)

Tomasina, III. András király anyja 98
Tomb fia Miklós, pöstényi 253
Tombold fia Márk, Balog nb. 124
Tompafoka 411 (Bihar m.)
Tompus (dict.) Tamás, Anich apja,

libercsei 571
Toplica 85 (Zágráb m.)
Topol l. Tapoly
Topolčany l. Tapolcsány
Topolch 514 (Körös m.)
Topolcha l. Tapolca
Topolchafev l. Tapolcafő
Topul l. Tapoly
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Topulchan l. Tapolcsány
Tor (dict.) Pál fia András, Szamary-i 603
Torbatheupataka (Thorbatheu pata -

ka), folyó 394
Torda, ma Turda, Ro. 280, 510, 574

(Torda m.)
– (Turda) megye 306
Torkew l. Tarkő
Torkov l. Tarkő
Torkw l. Tarkő
Torna (Thorna), ma Turnianske

Podhradie, Sz. 394, 520–521 (Torna m.)
– (Torna vizi, Torna veze), folyó 172,

478, 483–484, 526, 570
– (Thorna) megye 378
– l. Jenő
– veze l. Torna
– vizi l. Torna
Tornal’a l. Tornalja
Tornalia l. Tornalja
Tornalja (Tornalia), ma Tornal’a, Sz.

463 (Gömör m.)
Tornyospálca l. Pálca
torony 24
Tot l. Tót
Tót (Tot, Touth dict.) Lőrinc mester,

Kont Miklós nádor apja F39, F41
– (Thoth, Toth, Touth dict.) Miklós mes-

ter, Gergely fia, János és Lőrinc apja,
szomszédi 475, 477, 561–562

– (Sclavus) Tamás, herencsényi 253
Totfalu l. Tótfalu
Tótfalu (Toutfalu, Totfalu), ma Pinka -

tótfalu (Eberau, Au.) 541 (Vas m.)
Toth l. Tót
Tóti (Toty) 309 (Zaránd m.)
Toty l. Tóti
Toutfalu l. Tótfalu
Touth l. Tót
trágyázott föld 208, 326, 365
traui (ma Trogir, Ho.) püspök l. Bertalan,

Miklós
Trausdorf  an der Wulka l. Dorog
Trebeded l. Terbeléd

Trebel’ovce l. Terbeléd
Trenchen l. Trencsén
Trenchin l. Trencsén
Trenčín l. Trencsén
Trencsén (Trenchen, Trenchin, Trin -

chyn, Trincinium), vár, ma Trenčín,
Sz. 146, 170, 217, 290, F28–F29 (Tren-
csén m.)

– (Trinchin) megye 382, F18
trencséni comes l. Demeter
Trethlanouch l. Therthlanowch
Treutel Miklós, pozsonyi comes 193–

194, 296
Treztenyk, víz 153
Trinchin l. Tencsén
Trinchyn l. Trencsén
Trincinium l. Trencsén
Tristan l. Trisztán
Tristian l. Trisztán
Trisztán (Trystan) 31
– (Tristan,Tristian) fia András, szecsődi

259a, 596
Trnava l. Nagyszombat
Tročany l. Trocsány
Trochan l. Trocsány
Trocsány (Throchan, Trochan), ma

Tročany, Sz. 427, 440 (Sáros m.)
Trogir l. traui
Trystan l. Trisztán
tudományvétel 48, 119–120, 132, 134, 173,

222, 231, 233, 241, 262, 265, 282, 305,
314, 320, 342, 362–363, 396, 443, 470,
479–481, 531–533, 566, 592, 596

–, közgyűlésen 71, 332
–, közös 332, 473
tudományvevő oklevél 222, 294, 317, 320,

334–335, 405, 440
Tulk (Tulko) 31 
Tulko l. Tulk
Túr (Twr) 356 
Turda l. Torda
Turmas l. Csermend
Turnianske Podhradie l. Torna
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turóci (Turuch, Thuruch) comes l. Druget
Miklós; Miklós, szécsi

Turopolje (campus Zagrabiensis,
cam pus prope Zagrabiam), Ho. 406–
407, 409, 413–414, 477 (Zágráb m.)

Tursamson l. Túrsámson
Túrsámson (Tursamson), ma Hajdú-

sámson 129 (Bihar m.)
Tursoy, sziget 26
Turuch l. turóci 
Turyan l. Tarján
Tuser l. Tuzsér
Tusir l. Tuzsér
Tusk fia Márton 28
Tuskand (Thwskand, Twskand) 208,

238 (Vas m.)
Tusyr l. Tuzsér
Tuuch (Thuuch) 82, 118 (Szerém m.)
Tuz 553
Túz (Thuuz dict.) Pető (Peteu) mester,

beregi comes 274
Tuzan János, budai polgár 572
Tuzer l. Tuzsér
Tuzsér (Couzeir, Geustusera, Thuser,

Thuzer, Tuser, Tusir, Tusyr, Tuzer)
6, 350, 360–361, 384, 388, 395–396,
403, 490–491, 504, 517–518, 534, 565
(Szabolcs m.)

türjei (Churle) konvent 241 (Zala m.)
Twr l. Túr
Twskand l. Tuskand
Tyba l. Tiba
Tybinch (Thybyncz) 477 (Zágráb m.)
Tyburcius l. Tibor
Tychia l. Tisza
Tychya l. Tisza
Tycia l. Tisza
Tyhon l. Tihany
Tykon l. tihanyi
Tyla (Thyla) 484 
Tylay 592, 596
Tylegd l. Telegd
Tymar l. Timár
Tynodtew l. Tinódtő

Tyrnensis l. Nagyszombat
Tyssya l. Tisza
Tytul l. titeli 
Tyuan fiai: Balázs és János 179
tyúk (csirke) 36, 170
Tyza l. Tiszai
Tyzakuz l. Tiszaköz

U
udvar (curia) 97, 266, 314, 489, 434, 501 
udvarbíró l. királynéi, váradi és zágrábi

püspöki
Udvarnok (Vduornuk) 4 (Bács m.)
udvarnok 19, 351, 526; l. még királyi
udvarnokföld 232, 242 
Ugo (Vgo), raguzai érsek 541
Ugocsa (Vgacha) megye 311
– megye hatósága 311
Ugod (Vgud, Wgod, Wgud), vár és bir-

tok 236, 238, 351, 486 (Veszprém m.)
– (Vgud) fia Demeter bán 236, 238–239
Ugra (Vgrai), ma Halmajugra F38

(Heves m.)
– fia Porba, hadakozó jobbágyfiú 59
Ugrin, győri püspök [Csák nb.] 3
–, kalocsai érsek [Csák nb.] 7  
– mester, királyi lovász- és tárnokmester,

pozsegai, szerémi és bányai comes,
Miklós országbíró apja [Csák nb.] 59–
61, 71, 98, 458–459

– fia Miklós, gerzencei 374
Ugulin (Vglin, Vgulin, Wgulin), spalatói

érsek 430, 476, 523, 541
Uila l. Vajola
Újfalu (Viful) 322 (Bihar m.)
– (Vyfolu, Wyfalw, Wyfolu), ma Pécs -

újfalu (Pečovská Nová Ves, Sz.) 394,
398, 405, 452 (Sáros m.)

– (Vyfolu, Wyfalu, Wyfolu) 239
(Veszprém m.)
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Újhely (Regia Villa, Vyhel, Wyhel),
ma Vágújhely (Nové Mesto nad
Váhom, Sz.) F10, F16, F18, F28–F30,
F43 (Nyitra m.)

Újkenéz l. Kenéz
Újkörös (Nova Civitas Crisiensis,

nova villa Crisiensis) 22, 353–354
(Körös m.)

Újlak (Vyloc) 9 (Bács m.)
– (Vylak, Wylak, Wlac), ma

Bodzásújlak (Novosad, Sz.) 620–621
(Zemplén m.)

Újős l. Ős
Újtóvölgyfő (Hemorad, Vythouelg -

fey, Vythouegyfey), völgy 239
(Veszprém m.)

Ujvar l. Újvár
Újvár (Kusten, Ujvar, Vyuar), ma Holics

(Holič, Sz.) F10–F11, F15 (Nyitra m.)
– (novum Castrum), vár, Sz. 405 (Sáros m.)
újvári comes l. abaújvári és hevesi comes
ungi (Vngh) főesperes 392
Ura (Wra) 124 (Szatmár m.)
urbura 287
urburaispán 287
Urmen l. Örmény
Urmince l. Örmény
út 6–7, 11, 19–20, 23–24, 28–34, 38, 40,

44, 46–48, 58, 62, 69, 74, 79, 87, 90,
95–97, 153, 170, 187, 220, 239, 252–
253, 259, 309, 314, 353, 368, 385, 389–
391, 394, 401, 403, 406, 413, 440, 442–
444, 477, 502, 526, 589, 590, 596, 610

utca 253, 317, 466
Uz (Wz) fia Péter, abádi 81
Uza (Wza) fia János, Legenpataka-i 394
ügyvédvallás 100, 183, 352
ügyvédvalló levél (megbízólevél) 20, 102–103,

168, 162, 184, 207, 209–210, 215–216,
229, 247–248, 253, 259, 274, 303, 314,
320, 326, 332, 334–335, 339, 344–347,

351, 369–370, 372, 388, 392, 399, 403,
412, 418, 424–426, 440, 452, 458, 473,
491, 493, 495, 499, 502, 504–505, 507,
513, 516, 518–520, 528, 534, 547, 551,
553, 571, 579, 582, 592, 594, 596, 599,
602, 611, 615

ügyvivő 184, 339, 425
Ürs l. Örs
Ürüghút l. Öregút

V
V l. Magyarország
váci éneklőkanonok l. Demeter, Miklós
– káptalan 332, 367–368, 405, 505, 516,

553, 583, 623–626 (Nógrád m.)
– olvasókanonok l. Mátyás
– őrkanonok l. András, János
– püspök l. Boleszló, Fülöp, János, Mihály
Vácrátót l. Rátót
vadászölyv 399
Vadazt l. Pelbárthida
Vág (Wag, Wagh), folyó 185, F10, F18,

F29
Vagath (Wagath, Vagatouicz dict.) Balázs

390–391
Vagatouicz l. Vagath
Vágóerdő (Wagowerdew), erdő 90
Vágújhely l. Újhely
Vaida-Cămăraş l. Kamarás
Vajas (Voyos), folyó 4
Vajda (Woyuada, Woyuoda) 116, 147,

156 (Bihar m.)
– (Wayuoda) Tamás comes 573
vajda l. erdélyi, Layk
Vajdakamarás l. Kamarás
Vajola (Veylla), ma Uila, Ro. 168 (Ko-

lozs m.)
Vălenii de Mureş l. Disznajó
valkói (Wolko, Wolkou, Wolkow) comes l.

Domonkos, Pál, Tamás
vám 6, 18, 25, 64, 93, 102, 106, 165, 177,

236, 400, 434, 448–449, 454, 477, 501,
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523, 613, 615, 620–621, 636, F23, F51;
l. még révvám, vásárvám

– adománya 157–158, 282, 294
vámmentesség 12, 165, 228, 296, 400, 434,

448, 454, 563
Vámosfölde (Vamusfelde, Vamus -

feulde) 259a, 579, 592, 596, 609–610
(Vas m.)

vámszedő 228, 296, 434
Vamusfelde l. Vámosfölde
Vamusfeulde l. Vámosfölde
Vaniškovce l. Jánosfalva
Vanyala l. Vanyola
Vanyarc (Wanyarch) 332 (Nógrád m.)
Vanyola (Vanyala, Nemeluanyala) 239

(Veszprém m.)
vár 12, 31–34, 83, 95–96, 99, 165, 440,

630; l. még Babót, Bánya, Bátorkő,
Belz, Berstyanóc, Beszterce, Buda,
Csicsán, Csókakő, Desznye, Déva, Dé-
vény, Diósgyőr, Érsomlyó, Fülek, Ge-
rencsér, Gesztes, Gyimes, Hricsó,
Izdenc, Karakó, Kecskés, Kissomlyó,
Komárom, Körösszeg, Lendva, Léta,
Lipovec, Megyericse, Mentő, Mo-
noszló, Nándorfehérvár, Németi,
Nyitra, Okics, Orbász, Pankota, Polos -
nica, Rakonok, Salgó, Sebes, Solymos,
Sólyomkő, Somló, Somogy, Szalánc,
Szamobor, Szomszéd, Szond, Tamási,
Tarkő, Temetvény, Tihany, Trencsén,
Ugod, Újvár, Varasd, Vasvár, Vers -
tumpheld, Visegrád, Zágráb, Zsidóvár

– adománya 160, 177, 193, 236, 238, 630–
633, 636, F20, F39

– átadása 631
– becslése 508–509, 574
– elfoglalása (ostroma) 64, 119–120, 160,

290, 575
– építése 17, 64, 89, 508, 574, 627
– felégetése (leégése) 97, 202

– földjének elkülönítése F12
– földjének kiemelése 13–14, 17, 24
– földjének visszavétele 32–34, 160, F8
– iktatása 236, 238, 635, F21–F22
– királyi kézre kerülése 217
Várad (Varadinum, Warad, Wara -

dinum, Waradynum), város, ma
Nagyvárad (Oradea), Ro. 89, 134, 139,
144, 225, 315, 324–325, 358, 393, 445,
454, 600, 638, F24 (Bihar m.); l. még
váradi

– (Warad) 253 (Nógrád m.)
Varada l. Várda
váradelőhegyi (promontorium Waradiense

~ Waradyense; ma Nagyvárad része)
Szt. István első vértanú-monostor és kon-
ventje 100–101, 103, 105, 111, 116,
120–121, 123–124, 134, 142, 149–151,
183–184, 200–202, 204–205, 207, 215,
225, 229, 234–235, 237, 244, 248, 250–
252, 254, 256, 261, 265, 270–271, 274,
285, 305, 314, 316–317, 320, 335, 339,
352, 360, 362, 369–370, 372, 388
(Bihar m.)

– prépost 215, 274; l. még Jakab, János,
Márton, Péter 

váradi dékán l. István, Péter
– éneklőkanonok l. Fülöp, István, Iván,

Kálmán
– káptalan 65–66, 72, 75–76, 80, 89, 102–

105, 110, 119, 127, 129–132, 135, 145,
147–148, 151, 155–156, 161–163, 175,
180–181, 184, 189–192, 195–198, 206,
222, 225, 239–240, 258, 274, 301, 304,
313–314, 317, 319, 329, 356, 361, 363,
369–370, 384, 388, 399, 403, 411–412,
415, 418, 425, 432–433, 435–436,
438–439, 446, 455, 464, 490–491, 495,
504, 515, 520, 528, 531, 582, 607–608,
613, 615, 638, F25 (Bihar m.)

– királysír 317
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– konvent l. pécsváradi
– Mindenszentek-oltár 76
– olvasókanonok 240; l. még Benedek, Csa-

nád, Demeter, László
– őrkanonok 105; l. még Jakab, Péter
– prépost 89; l. még Bertrand, Csanád, De-

meter, István
– püspök 65–66, 78, 116, 121, 123, 129,

132, 134, 139, 143, 144, 174; l. még
András, Benedek, Bertalan, Demeter,
Elluin, Imre, Ivánka, Lodomér, Simon

– püspöki ember 65, 144
– püspöki prothonotarius l. Csanád
– püspöki udvarbíró l. Jakcs
– püspöki vikárius l. Benedek, Csanád,

László
– püspöki zsinat 89
– püspökség 116, 151
– Szt. Anna-kolostor és klarissza apácái 638
– Szt. Germanus-kőegyház 253
– Szt. György vértanú-egyház 253
– Szt. Lőrinc-oltár 363
Varadinum l. Várad
Váradpataka (Waradpatak, Warad -

pataka), folyó 253
Varadsigete l. Váradszigete
Váradszigete (Varadsigete), sziget F37
Varasd (Worosd), vár, Ho. 26, 476 (Va-

rasd m.)
– (Vorosd, Worosd) megye 522, 564
varasdi comes l. Mojs
Váraslövő (Waraslewe, Wareslow,

Warozlew) 6 (Szabolcs m.)
Varda l. Várda
Várda (Varda, Varada, Warada) 590,

594 (Somogy m.)
– (Kysvarda, Varada, Varda, Warada),

ma Kisvárda 322, 358, 360–363, 395–
396, 399, 403, 568, 599–600, 613, 615
(Szabolcs m.)

varga 170

várispánság l. comitatus 
várjobbágy 11, 25, 28–30, 32–34, 44, 57,

60, 73, 374, 575, F8, F12; l. még job-
bágyfiú, nemes

várjobbágyságból kiemelés 230–231, 241, 476
Varjú (Varyu, Waryu dict.) Péter fia Jakab

332
várnagy 140, 380, 400, 434, 454, 631, F36;

l. még besztercei, csókakői, gesztesi,
gimesi, hricsói, kecskési, kissomlyói,
körösszegi, medvei, mentői, salgói, só-
lyomkői, somlói, tihanyi

várnép 16, 19, 24, 28–34, 36, 40, 44, 61,
98, F8

város 563; l. még Buda, Fehérvár, Gréc,
Körmend, Nagyszombat, Pankota,
Spalato, Szamobor, Teschen, Várad,
Visegrád, Zágráb, Zsolna

– szokása 466, 501
városkapu 31
Varous fia Mihály 554
Varsány (Wossyan) 253 (Nógrád m.)
– (Vossan, Vossyan, Vostyan) 401, 441,

487 (Vas m.)
– (Wossyan), ma Veszprémvarsány 606

(Veszprém m.)
Varyu l. Varjú
Vas (Was dict.) Miklós, megyeri 332
Vasad (Wosad) 411 (Bihar m.)
Vasalja l. Avasalja
vásár (sokadalom) 15, 47, 93, 177, 563
Vasarhel l. Vásárhely
vásárhely 30, 47, 87
Vásárhely (Apachasomla, Apacza,

Apacha, Vasarhel, Vásárhelly), ma
Somlóvásárhely 336, 526 (Veszprém m.)

vásárhelyi Szt. Lampert-monostor és klarissza
apácái 230–231, 233, 241, 526 (Veszp-
rém m.)

– apátnő 231
Vásárhelly l. Vásárhely

485



Vásári (Vasary, Wasary) 161, 216, 531–
532 (Bihar m.)

vásáron kikiáltás 505, 545, 548–549, 568,
594

vásárvám 15, 25, 30
Vasary l. Gacsalvásári, Vásári
Vasaskereki (Vososkereky) 4 (Bács m.)
Vasasszentegyed l. Szentegyed
Vaségető (Vasegetu) 338
Vasegetu l. Vaségető
Vashosszúfalu l. Pereszteg
vaskai főesperes l. Mihály
Vaskapu, út 526
Vasmegyer l. Megyer
Vaspör (Wosper) 579 (Zala m.)
Vasvár, vár 24, 59, 448 (Vas m.)
– (Vosuar) megye 12, 208, 224, 228, 231,

233, 238, 259a, 400, 443, 448, 454,
541, 544, 577, F37

– megye hatósága 230, 233, 241, 400, 448, 454 
vasvári comes l. Balduyn, Demeter, Fülöp,

Gergely; István, Dénes fia; Kont Mik-
lós, Máté

– dékán l. Bertalan, István, János
– éneklőkanonok l. Domonkos, István, Mi-

hály, Péter
– őrkanonok l. Gergely, Márton, Mihály,

Miklós
– prépost l. András; István, Csenik fia; Mi-

hály, Péter
– szolgabíró l. Márton, Ganel fia
– Szt. Mihály arkangyal-egyház és káptalanja

61, 231–232, 241–242, 245, 259, 259a,
351, 397, 401, 441, 443, 486–487, 499,
577–579, 581, 592, 609–611, 614, 619,
622, F58 (Vas m.) 

– vicecomes l. István, Roland fia
Vasvári (Wosuar), ma Nyírvasvári 340

(Szatmár m.)
Vaszar (Vozor, Vzor, Wozor) 239

(Veszprém  m.)

Vaya 519 (Heves m.)
Vdi, szolga 9
Vdorhel 34 (Körös m.)
Vduornuk l. Udvarnok
Vécs (Veech), ma Marosvécs (Brânco -

veneşti, Ro.) 168, 580 (Kolozs m.)
Veech l. Vécs
Veke l. Véke
Véke (Veke, Weyche), ma Vojka, Sz.

394, 505 (Zemplén m.)
Velemer, állóvíz 596
Vel’ká Ida l. Ida
– Ves l. Nagyfalu
Vel’ké Dravce l. Daróc
– Dvorany l. Dovorány
– Janikovce l. Emőke
– Trakany l. Tárkány
Vel’ký Šariš l. Sáros
– Vřešt’ov l. Bürglitz
Velpret l. Verpelét
Velpreth l. Verpelét
Velunensis l. Wieluń
Vencel, II., cseh és lengyel király, Vencel

magyar király apja 115
–, Vencel cseh király fia, magyar király

115
Venys, Makariás leánya 27
Vép 634 (Vas m.)
Verbó l. Záhorc
Verebély (Wereb, Wyslaswereb), ma

Mátraverebély 332 (Nógrád m.)
verés 510, 533
Veresalma l. Vörösalma
Vereszeek l. Vörösszék
vérontás 390–391, 502
Verőce (Werewche) megye 240
Verpelét (Velpret, Velpreth) 456, 559,

F54 (Heves m.)
Verseg (Wersegd) 332 (Pest m.)
Verstumpheld, vár 24 
Veseuch (Veseuech) 82, 118 (Szerém m.)
Veseuech l. Veseuch
Vesprim l. Veszprém
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Veszprém (Wesprimium) 114 (Veszp-
rém m.)

– (Vesprim, Wesprim) megye 236, 238–239,
397, 443

– megye hatósága 336
veszprémi comes l. Domonkos
– éneklőkanonok l. Márk, Pál, Péter, Simon
– káptalan 8, 20, 69, 90, 114, 236, 238–

239, 300, 330–331, 465, F29, F55
(Veszprém m.)

– olvasókanonok 20; l. még Hermann,
János

– őrkanonok l. István, János, Lőrinc
– prépost l. Andronicus, Henrik, János, Pál
– püspök (electus confirmatus) l. Benedek,

Henrik, István, János, Kalanda, László,
Mesko, Pál, Péter, Róbert, Zlaudus

– püspökség 51, 267, 292–293, 295
– szolgabíró l. János, Miklós
– vicecomes l. Antal
Veszprémvarsány l. Varsány
Vesszős (Wezzeus) mester, zólyomi

comes, királyi lovag F41
vetés 69, 239, 405, 501
vetkőztetés 217, 290 
vetus Buda l. Óbuda
Veylla l. Vajola
Vgacha l. Ugocsa
Vglin l. Ugulin
Vgo l. Ugo
Vgrai l. Ugra
Vgud l. Ugod
Vgulin l. Ugulin
viasz 390
vicecomes l. bihari, hevesi, megye hatósága,

szabolcsi, vasvári, veszprémi
victualia 501
Vid (Wid) comes 2
– (Wyd), kemléki várjobbágy 11
– (Vyd) mester, szerviens 109
– (Wid), Dobica fia, Merissa apja 2
– (Wyd), Endre fia 55

– (Wyd) fia János, ibronyi 186–187
Vidafalva (Vydafalua), ma Videfalva

(Vidiná, Sz.) 269 (Nógrád m.)
Videfalva l. Vidafalva
Vidiná l. Vidafalva
Vidoim, forrás 87
Viful l. Újfalu
vikárius 424; l. még egri és váradi püs-

pöki, kalocsai érseki
Vilcina, erdélyi püspök 2
villa de S. Emerico l. Szentimre
– S. Stephani l. Szentistvánfalva
– S. Stephani prothomartiris de promontorio
Varadiensi l. Szentistvánfalva
Vilmos l. Druget Vilmos
– (Vylyem) 152
– (Gwylermus), bélai preceptor, magyar-

országi és szlavóniai johannita
mesterhelyettes 97

– (Guillermus), erdélyi püspök 4, 6–7
–, pécsi püspök (electus confirmatus), ki-

rályi kápolnaispán és titkos kancellár
[Bergzaberni] 479–481, 499, 506, 516,
523, 528, 534, 541

–, Elderbach fia, lovag, Elderbach-i 541
Vince, nyitrai püspök F8
Virk l. Vitk
Visegrád (Altum Castrum, Vissegrad,

Vysegrad, Vyssagrad, Vyssegrad,
Wissegrad, Wysegrad, Wyssegrad),
vár és város 185, 189, 215, 217, 224,
228, 234, 236, 238, 241–242, 247–248,
257–258, 260–261, 264, 267, 271, 274,
276, 286–288, 290, 294, 302, 307, 314,
320, 328, 330, 332–334, 337, 420, 425,
432, 438, 440, 442, 447, 455, 458–459,
466–467, 473–474, 479–481, 490, 493,
499, 504–505, 513, 516, 518–519,
530–534, 545, 549, 551, 553, 555, 565,
568, 571, 577, 582, 592, 594, 602, 611,
613, 617, F36, F42, F44, F52, F56–
F57 (Pilis m.)
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visegrádi bíró l. Perczel Péter
– magyar városrész (Hungaricalis civitas

Wyssegradiensis) 466
– német városrész (civitas Theutonicalis) 466
Visonta (Vysontha) 405 (Heves m.)
Vissegrad l. Visegrád
Vitez l. Vitéz
Vitéz (Vitez dict., Miles) János fia Mihály,

turopoljei 406–407, 409, 413
Vith l. Vitk
Vithka l. Vitka
Vitk (Virk, Vith, With, Witk, Wythk,

Wytk), Szoboszló fia, Vitk apja,
Ludány nb. 14–15, 21, 92, 94 

– (Vith, With, Wytk) comes, Vitk fia,
Ludány nb. 92, 94

Vitka (Vithka, Wythka, Wytka) 320,
383 (Szabolcs m.)

Vizesaszó (Vyzesazou), hn. 239
(Veszprém m.)

Vizesér (Wyzeser), hn. 309 (Zaránd m.)
víztároló 612
Vizsoly (Wysl, Wysul) 202, 207 (Abaúj m.)
Vlk, Ladiha fia 409
– (Volk), Máté fia, turopoljei 406–407,

409
– l. még Wlk
Vlková l. Farkasfalva
Vngh l. ungi 
Vodaz l. Pelbárthida
Vodazt l. Pelbárthida
Vodosd l. Pelbárthida
Vogrisa, Tolztonch-i 25
Vogrozlou (Wogrozlou) comes 11
Vojka l. Véke
Volk l. Vlk
Vorosd l. Varasd
Vososkereky l. Vasaskereki
Vossan l. Varsány
Vossyan l. Varsány
Vostyan l. Varsány
Vosuar l. Vasvár
Voyos l. Vajas
Voysa, Beryuoy fia, predialis 58

Vozor l. Vaszar
Vörös (Rufus) András 203
– (Ruphus) János 207
– (Rufus) János 460
– (Rufus) László 582
– (Rufus) Mátyás fia Polhus István, erdő-

telki 424
– (Rufus) Miklós, Marias fia 571
– (Rufus) Pál, kisravaszdi 605–606
– (Rufus) Tamás 332
– (Rufus) Tamás fia István, kaplati 603
Vörösalma (Veresalma, Weresalma),

ma Červenica pri Sabinove, Sz. 394,
405 (Sáros m.)

Vörösszék (Vereszeek) 168 (Torda m.)
Vrana l. Vrána
Vrána (Auriana, Auriana), ma Vrana,

Ho. 390, 597
vránai johannita perjelség 390
– perjel l. János
Vrbas l. Orbász
Vrbaz l. Orbász
Vrbové l. Záhorc
Vrdung l. Ördög
Vrkun l. Örkény
Vrman l. Ormány
Vrmen l. Örmény
Vrmyn l. Örmény
Vrrus l. Orros
Vrtun l. Orton
Vruzfalu l. Oroszfalu
Vruzfolu l. Oroszfalu
Vsa 487 (Zala m.)
Vstilonna 31 (Körös m.)
Vulkapordány l. Pordány
Vulkuzlaus l. Wlkozlaus
Vycha F11 (Nyitra m.)
Vyd l. Vid
Vydafalua l. Vidafalva
Vydyp l. Bodfölde
Vydyph l. Bodfölde
Vyfolu l. Újfalu
Vyhel l. Újhely
Vyhkor l. Vythko
Vylak l. Újlak
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Vyloc l. Újlak
Vylyem l. Vilmos
Vynodol 99 (Zágráb m.)
Vyntyrouch (Vyntyrowch) 477 (Zágráb m.)
Vyreuych nemzetség 612
Vysegrad l. Visegrád
Vysontha l. Visonta
Vyssagrad l. Visegrád
Vyssegrad l. Visegrád
Vythko (Vyhkor) 239 (Veszprém m.)
Vythouegyfey l. Újtóvölgyfő
Vythouelgfey l. Újtóvölgyfő
Vyuar l. Abaújvár, Újvár
Vywar l. Abaújvár
Vyzesazou l. Vizesaszó
Vzor l. Vaszar

W
Wadaz l. Pelbárthida
Wag l. Vág
Wagath l. Vagath
Wagh l. Vág
Wagowerdew l. Vágóerdő
Walkanhaza 152 (Csanád m.)
Walkya (Woyky, Wolkya) 479–481
Waly 332 (Nógrád m.) 
Wanyarch l. Vanyarc
Warad l. Várad
Warada l. Várda
Waradinum l. Várad
Waradpatak l. Váradpataka
Waradpataka l. Váradpataka
Waradynum l. Várad
Waraslewe l. Váraslövő
Wareslow l. Váraslövő
Warozlew l. Váraslövő
Warsanolch 240 (Verőce m.)
Waryu l. Varjú
Was l. Vas
Wasary l. Gacsalvásári, Vásári
Wayuoda l. Vajda
Wduarnukdaras l. Darázsi
Wecerin l. Wecheren
Wecheren (Wecerin, Wecherin), Dezyne,

Gumzyna és Dénes apja, várjobbágy
34, 60

Wecherin l. Wecheren
Wechezyufelde l. Zredina
Welchete (Wlchete) 29, 46 
Welika l. Dyplicka
Welikawize (Welykawyze), forrás 11
Welyka l. Dyplicka
Welykawyze l. Welikawyze
Wereb l. Verebély
Weresalma l. Vörösalma
Werewche l. Verőce
Wernel, Kornél fia 185, 188
Wersegd l. Verseg
Wesprim l. Veszprém, veszprémi
Wesprimium l. Veszprém
Weyche l. Véke
Wezeui potok l. Wezewipothok
Wezewipothok (Wezeui potok), víz

390–391
Wezzeus l. Vesszős
Wgod l. Ugod
Wgud l. Ugor
Wgulin l. Ugulin
Wid l. Vid
Wieluń (Velunensis), Lo. l. László

nádor
Wien l. Bécs
Wissegrad l. Visegrád
With l. Vitk
Witk l. Vitk
Wlac l. Újlak
Wladislaus l. László
Wlcha fia János, újkörösi polgár 354
Wlchata, Imre és György apja 46, 79
Wlchenepataka l. Wlchenyepataka
Wlcheneypataka l. Wlchenyepataka
Wlchenyepataka (Wlchenepataka,

Wlcheneypataka, Wlchenyepataka,
Wlchenypaka, Wlchenypataka),
folyó 440, 442, 444, 447

Wlchenyepataka l. Wlchenyepataka
Wlchenypaka l. Wlchenyepataka
Wlchenypataka l. Wlchenyepataka
Wlchete l. Welchete
Wlchizlou 31
Wlk, Wlk fia, jasztrebarszkai falunagy

299
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– fia Wlk, jasztrebarszkai falunagy 299
Wlko fia Pál, jasztrebarszkai 299
Wlkouoy, Priba nb. 85
Wlkoy, Beriszló fia 28
Wlkozlaus (Vulkuzlaus) comes 95–96
– fia Punek, Greben-i 221
Wlkun fia László, kajlai 574
Wlthyhna fia András, jasztrebarszkai 299
Wogrozlou l. Vogrozlou
Wolcomer, Cuplen fia, kemléki várjob-

bágy 11
Wolcona (Welkyna, Wolkyna), kemléki

várjobbágy 11
Wolcona l. Welkyna
Wolko l. valkói
Wolkou l. valkói
Wolkow l. valkói
Wolkya l. Walkya
Wolkymit 28 
Wolkyna l. Wolcona
Wolynch 476 (Varasd m.)
Worosd l. Varasd
Wosad l. Vasad
Wosper l. Vaspör
Wossyan l. Varsány
Wosuar l. Vasvári
Woyka l. Walkya
Woyuada l. Vajda
Woyuoda l. Vajda
Wozor l. Vaszar
Wra l. Ura
Wrbo l. Orbó
Wrdeng l. Ördög
Wruz l. Orosz
Ws l. Ős
Wulkaprodersdorf  l. Pordány
Wulrimg, Miklós fia, budai bíró 572
Wyd l. Vid
Wydip l. Bodfölde
Wydomia, forrás 47
Wydumer, szolga 27
Wydyp l. Bodfölde
Wydyph l. Bodfölde
Wyfalu l. Újfalu
Wyfalw l. Újfalu
Wyfolu l. Újfalu

Wyhel l. Újhely
Wylak l. Újlak
Wyllermus Druget l. Druget Vilmos
Wylmad fia Miklós, szabolcsi szolgabíró,

leveleki 138
Wysegrad l. Visegrád
Wyseskorulus l. Korulus
Wysl l. Vizsoly
Wyslaswereb l. Verebély
Wyssegrad l. Visegrád
Wysul l. Vizsoly
Wythk l. Vitk
Wythka l. Vitka
Wytk l. Vitk
Wytka l. Vitka
Wyuar l. Abaújvár
Wywar l. Abaújvár
Wyzeser l. Vizesér
Wz l. Uz
Wza l. Uza

Y
Ybrun l. Ibrony
Yenew l. Jenő
Ylsoa, hn. 28 (Körös m.)
Yorfy l. Győr
Ypoch 6 
Ypol l. Ipoly
Ypres l. Ipri
Ypry l. Ipri
Yros 4 (Bács m.)
Ywanka l. Ivánka
Yzdench l. Izdenc

Z
Zaah l. Záh
Zaazgyznoyo l. Disznajó
Zaazzakal l. Szakál
zab 390
Zabazlaus l. Szoboszló
Zablathy l. Zablathya 
Zablathya (Zablathy) 475, 561 (Zágráb m.)
Zaboch l. Szabolcs
Zabolch l. Szabolcs
Zabouch l. Szabolcs
Zabrudna, folyó 62
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Zacha fia ….. 392
Zadar l. Zára
Zágráb (Zagrabia), vár és város, ma

Zagreb, Ho. 11, 95–96, 98, 299, 407,
409, 414, 477 (Zágráb m.); l. még
dénár, márka

zágrábi alőrkanonok 379
– comes l. Péter, Márton fia
– éneklőkanonok l. István
– káptalan 35–36, 83, 85, 95–96, 99, 318,

349, 379, 391, 406–407, 409, 413–414,
475, 477, 514, 522, 543, 557–558, 561–
562, 564, 589 (Zágráb m.)

– olvasókanonok l. Domonkos, Mihály
– őrkanonok l. János
– prépost l. Cyriacus, Kónya, Manfred
– püspök 44; l. még Antal, Demeter,

Fülöp, Gothard; István, Lőrinc fia;
János, Miklós, Timót

– püspöki ember 95–96
– püspöki udvarbíró l. András
– püspökség 95–96
Zagrabia l. Zágráb
Zagreb l. Zágráb 
Zagyvaszántó l. Szántó
Záh (Zaah), Felicián apja 146
Záhony (Zahun, Zomouken) 6, 310

(Szabolcs m.)
Záhorc (Zahurch), ma Verbó (Vrbové,

Sz.) F9
Zahun l. Záhony
Zahurch l. Záhorc
Zaka 279 (Heves m.)
–, folyó 279
Zakach l. Szakács
Zakaczy l. Szakácsi
Zakalus l. Szakállas
Zala, folyó 19
– (Sala) megye 2, 12, 20, 224, 228, 400,

448, 454, F59
– megye hatósága 400, 454 

zalai (ma Zalavár) Szt. Adorján-monostor és
konventje 199, 488, 590, 594, F21–F22,
F30 (Zala m.)

– comes l. Dedalus, Dénes; János, Nagy
Henrik fia; Pál, Pós

– Szt. Péter-monostor 2
Zalach l. Szalacs
Zalak 24 (Vas m.)
Zalanch l. Szalánc
Zalas, libertinus 27
Zalathna l. Szalatnya
Zalatinik l. Zalatinnyk
Zalatinnik l. Zalatinnyk
Zalatinska, folyó 28
Zalatinyk l. Zalatinnyk
Zalatinnyk 44 (Körös m.)
– (Zalatinik, Zalatinnik, Zalatinyk),

folyó 16, 40, 44
Zalavár l. zalai
Zalk l. Szalók
záloglevél 435, 516
Zalouk l. Szalók
Zalowk l. Szalók
Zalugagevriensis l. szolgagyőri
Zamabur l. Szamobor
Zamata l. Komoró
Zambo l. Zámbó
Zámbó (Zambo) Miklós, királyi tárnok-

mester 630
Zamlathia l. Zamlathya
Zamlathya (Zamlathia) 406, 413 (Zág-

ráb m.)
Zamlathya-i Szt. György-egyház 406 
Zamobor l. Szamobor
Zamusfolua l. Szamosfalva
Zana l. szanai
Zancha 477 (Zágráb m.)
Zand l. Marcelltelke
Zantho l. Szántó
Zanthow l. Szántó
Zanto l. Szántó
Zantou l. Szántó
Zantov l. Szántó
Zapolsycha (Zopolsycha) 34 (Körös m.)
Zaposicha, folyó 34
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Zára (Jadra), ma Zadar, Ho. 476
zárai érsek l. Domonkos, Miklós
– érseki szék üresedésben 523
Zarand l. Zaránd
Zaránd (Zarand), ma Zărand, Ro. 616

(Zaránd m.)
– (Sarand, Zarand) megye 297, 307, 461,

527, 540, 547, 551, 636
– megye hatósága 533, 547
Zărand l. Zaránd
Zarka l. Szarka
Zathmar l. Szatmár
Zatín l. Zétény
Zatmar l. Szatmár
Zaua l. Száva
Zauarsya l. Zauersya
Zauersya (Zauarsya) 477 (Zágráb m.)
Zauia l. Száva
Zauua l. Száva
Zauz 366–368 (Nógrád m.)
Zawa l. Száva
Zdenci l. Izdenc
Zdnech l. Izdenc
Zebeslaus l. Szoboszló
Zebezlaus l. Szoboszló
Zebyn l. Szeben
Zechan l. Szécsény
Zechen l. Szécsény
Zecheud l. Szecsőd
Zechket l. Szécs
Zeech l. Szécs
Zeechy l. Szécs
Zeek l. Szék
Zeep l. Szép
Zegan l. Cigánd
Zeghuedinum l. Szeged
Žehra l. Zsigra
Zekelhid l. Székelyhid
Zekul l. Székely
Zekulhid l. Székelyhid
Zekulhyd l. Székelyhid
Zekuluasarhel l. Székelyvásárhely
Zekuluasarhely l. Székelyvásárhely
Zelechmer, kovácsi jobbágy 69
Zelen 332 (Nógrád m.)
Zeleste l. Szeleste
Zeleus l. Szőlős

Zelus l. Szeles
Zeme l. Szeme
Zemered l. Szemeréd
Zemet l. Szemet
Zemlen l. Zemplén
Zemlin l. Zemplén
Zemlyn l. Zemplén
Zemplen l. Zemplén
Zemplén (Zemlen, Zemlin, Zemlyn, Zemplen,

Zemplin, Zemplyn) megye 91, 165, 303,
340, 344–347, 371, 620–621

zempléni főesperes l. András, Demeter fia
Zempléni (de Zemplyn) János mester,

váci kanonok 626
Zemplin l. Zemplén
Zemplyn l. Zemplén, Zempléni
Zenazkorulus l. Korulus
Zench 206 (Bihar m.)
zenggi (ma Senj, Ho.) püspök l. Portiua
Zengiurgh l. Szentgyörgy
Zenmarthon l. Szentmárton
Zenmihaltelke l. Szentmihálytelke
Zentgurg l. Szentgyörgy
Zenthandurias l. Szentandrás
Zenthemreh l. Szentimre
Zenthes l. Szentes
ZenthIwan l. Szentiván
Zenthkerezth l. Szentkereszt
Zenthkyral l. Szentkirály
Zenthmarton l. Szentmárton
Zenthmihal l. Szentmihály
Zenthmihaltelke l. Szentmihálytelke
Zenthmyhaltelke l. Szentmihálytelke
Zenthmyklos l. Szentmiklós
Zenthpal l. Szentpál
Zenthpeturfalua l. Szentpéterfalva
Zenthus l. Szentes
Zenthyuan l. Szentiván
Zentmarton l. Szentmárton
Zentus l. Szentes
Zeped fia Tamás, Lak-i 460
Zepethk l. Szepetk
Zerbech l. Szerbic
Zerdahely l. Szerdahely
Zerechun l. Szerecseny
Zeredahel l. Szerdahely
Zerpene, folyó 187
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Zétény (Zethen), ma Zatín, Sz. 538
(Zemplén m.)

Zethen l. Zétény
Zeuched l. Szecsőd
Zeucheud l. Szecsőd
Zeuchke (Zeukche) 239 (Veszprém m.)
Zeuchud l. Szecsőd
Zeukche l. Zeuchke
Zeuke l. Szőke
Zeuleus l. Szőlős
Zeunuk fia Fábián, hadakozó jobbágyfiú

59
Zeurim l. szörényi
Zeurin l. szörényi
Zeurinum l. szörényi
Zeuryn l. szörényi
Zevrin l. szörényi
Zewrim l. szörényi
Zewrin l. szörényi
Zeznich, folyó 16
Zigan l. Cigánd
Zigeti l. Szigeti
Zikety l. Szigeti
Zikzov l. Szikszó
Žilina l. Zsolna
Zlaudus, veszprémi püspök [Ják nb.] 20
Zlubycha (Zlubycza) 477 (Zágráb m.)
Zlubycza l. Zlubycha
Zmick, folyó 40
Zoboch l. Szabolcs
Zobodok 10 
Zobolch l. Szabolcs
zobori (Zobur; ma Nyitra része) Szt. Ipolit-

monostor és konventje 382 (Nyitra m.)
– apát F8
Zobothleu l. Csobodlövő
Zobouch l. Szabolcs
Zobur l. zobori
Zobozlaus l. Szoboszló
Zobuzlaus l. Szoboszló
Zochud l. Zohud
Zohud (Zochud) comes, Miklós apja 23,

F9
Zolga l. Szolga
Zolium l. Zólyom

Zolnuk l. Belső-Szolnok, Közép-Szolnok, Szol-
nok, szolnoki 
Zoloch l. Szalacs
Zolok l. Szalók
Zolouk l. Szalók
Zoltán, Buhte fia, Morzol-i 61
Zolthnuk, folyó 326 
Zólyom (Zolium), ma Zvolen, Sz. 588

(Zólyom m.)
zólyomi comes l. Vesszős
Zólyomlipcse (Lipche Zoliensis), ma

Slovenská L’upča, Sz. 535 (Zólyom m.)
Zombathteluke l. Szombattelke
Zomobor l. Szamobor
Zomouken l. Záhony
Zomzed l. Szomszéd
Zomzeed l. Szomszéd 
Zond l. Marcelltelke
Zonuch l. szolnoki
Zonuk l. Belső-Szolnok, Szolnok, szolnoki
– Interior l. Belső-Szolnok
Zop….ha, folyó 524
Zopolsycha l. Zapolsycha
Zothmar l. Szatmár
Zoulathmunustura l. Szólátmonostora
Zoulnuk l. Szolnok
Zounuk l. szolnoki
Zova l. Száva
Zowa l. Száva
Zozima, csázmai prépost 15
Zredina (Wechezyufelde) 34 (Körös m.)
Zthankowzdenacz, kút 390
Ztopnyk 413 (Zágráb m.)
Zublehata 269 (Nógrád m.)
Zubuzlou l. Szoboszló
Zuch l. Szőcs
Zuchtu l. Szőcs
Zudar l. Cudar
Zudus mester 128
Zuer, bácsi olvasókanonok 9
Zuha l. Szuha
– Kotinua l. Katinna
Zuhodol, völgy 95–96
Zulgagauriensis l. szolgagyőri
Zulgageuriensis l. szolgagyőri
Zumor, árok 48
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Zumuga, folyó 32
Zund l. Szond
Zunda l. Szanda
Zurchuk l. Szörcsök
Zurk l. Zsurk
Zurna, Márton leánytestvére 27
Zuth (Zuthy) 565, 599 (Szabolcs m.)
Zuthy l. Zuth 
Zuud F6 (Fejér m.)
Zvam, hn. 34 (Körös m.)
Zvan 9 (Bács m.)
Zvolen l. Zólyom
Zwnok l. szolnoki
Zwrk l. Zsurk
Zygan l. Cigánd
Zygethfeu l. szigetfői
Zygethfew l. szigetfői
Zygety l. Szigeti
Zykzov l. Szikszó
Zylbukurhege l. Szilbokorhegye
Zynye l. Szinye
Zyudi l. Szügy
Zyznow, tó 187
Zsarnó (Sarnou), ma Žarnov, Sz. 480–

481 (Torna m.)
Zsidóvár (Lugas), vár, Ro. 631 (Temes m.)
Zsigmond, brandenburgi őrgróf, római

birodalmi főkamarás, Magyaro. kapitá-
nya, Mária férje 628–636

– aulája 633, 635
– kamarája 629
– kúriája 633, 635
– speciális embere 633, 635
– titkospecsétje 636
– udvarának ifja l. Dénes, András fia
– új adománya 636
–, János fia, gönyűi 601–602, 605–606,

609–610
Zsigra (Sygra, Sygre), ma Žehra, Sz.

427, 440, 450, 452 (Szepes m.)
zsinat 293; l. még váradi püspöki 
Zsitva (Sythwa), folyó F35

Zsolna (Silinensis, Sylna), város, ma
Žilina, Sz. 170, 382 (Trencsén m.)

zsolnai bíró l. Miklós
Zsurk (Surk, Szurch, Zurk, Zwrk) 6,

180, 269, 350, 383, 385–386, 403, 599,
618 (Szabolcs m.)

– (Surk) 239 (Veszprém m.)
[nő], Aba leánya, Csák nb. 208
–, babindali Péter anyja 473
–, berentei Konrád felesége 91
–, bodföldei Klára anyja 487
–, cigándi Miklós leánya 334
–, Detre leánytestvére 100
–, Domonkos bán felesége 499
–, gyapoli Miklós özvegye 520
–, henyei Domonkos leánytestvére 138
–, kamarcai Odolyn leánya 46
–, kaplati István leánya 603
–, Kis Kozma felesége 119–120
–, László leánya 210
–, Lökös felesége 266
–, Márk leánya, Balog nb. 125
–, Márton felesége 27
–, Márton leánya 27
–, Miklós nagyanyja 499
–, Móric felesége 270–271
–, Nagy Ine felesége 458
–, Nagy Ine leánya 458
–, Petko leánya 11
–, Péter özvegye 10
–, pordányi Miklós leánya 278
–, Saah felesége 302
–, szécsényi István leánya 511
–, Tamás bán felesége 9
–, Tamás leánya 9
–, Tamás özvegye 37
–, vásári Gergely leánya 216
–, Vid felesége 2
–, visegrádi Máté özvegye 466
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–, szemerédi Pál özvegye 288
–, Zurna leánya 27
….berdna, patak 589
…..., Benke fia 150
….., Dragus fia 42
….., Jákó fia 530

….., Zacha fia 392
.…. fia István 464
..... fia János 161
.…. fia Péter 338
….. fia Péter, Vsa-i 487
..... fiai: Lőrinc és Egyed 83
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