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Bevezetés 

I. A kutatási feladat jelentősége, a munka célkitűzése 

Az 1980-as évek elején hiánypótló forráskiadó vállalkozás indult meg Kristó Gyula 

egyetemi tanár, a JATE BTK Középkori Magyar Történeti Tanszékének akkori vezetője 

irányításával abból a célból, hogy Kristó professzor és munkatársai készítsék el az Anjou-kor 

okleveles anyagának regesztaszerű kivonatolását és ezek sajtó alá rendezését. 

A hiánypótlást az tette szükségessé, hogy a magyar medievisztika a 20. század végére 

komoly adósságot halmozott fel a forráskutatás terén, a középkorkutatás levéltári forrásbázisa 

az elérhetőség szempontjából kiegyensúlyozatlan képet mutatott. A Mohács előtti időszakból 

fennmaradt mintegy 300 ezer levéltári egységet képző anyag a korszakon belül aránytalanul 

oszlik meg, az időrendben előre haladva rohamosan nő a fennmaradt oklevelek száma, ezzel 

fordítottan arányos a kiadottság szintje. 

A középkori történelem kutatásának elsődleges forrásbázisát jelentő oklevelek 

publikálásában, teljes szövegű, kivonatos vagy regeszta formájú közzétételében a 19. század 

kutatóinak úttörő szerepük volt. Ekkor jelent meg Fejér György hatalmas okmánytára1, az 

előbbinek nevében is folytatására vállalkozó Árpádkori új okmánytár2, a Hazai Oklevéltár3 és 

a Hazai okmánytár4 kötetei, különböző családi (pl. Zichy,5 Károlyi6), egyházi (pl. esztergomi 

érsekség)7, és egyéb tematikus (pl. Székely oklevéltár8, Zala vármegye története9) 

okmánytárak, nem beszélve a Történelmi Tár, a Századok, vagy a Turul hasábjain közzétett 

forráspublikációkról. 

1 Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. I-XI. Budae, 1829-1844. 
2 Wenczel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. I-XII. Pest-Bp., 
1860-1874. 
3 Hazai oklevéltár 1234-1536. Bp., 1879. 
4 Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I—VIII. Győr-Bp., 1865-1891. 
5 A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum 
Zichy de Zich et Vásonkeö. I-XII. Pest-Bp., 1871-1931. 
6 Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-
Károly. I-V. Bp., 1882-1897. 
7 Ferdinandus Knauz-Ludovicus Crescens Dedek et alii: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I-IV. Strigonii, 
1874-1999. 
8 Szabó Károly-Szádeczky Lajos-Barabás Samu: Székely oklevéltár. I-VIII. Kolozsvár- Bp., 1872-1934. 
9 Nagy Imre-Véghely Dezsö-Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár. I—II. Bp., 1886-1890. 
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A magyar középkor korszakait tekintve az Árpád-kor tekintetében sokkal jobb a 

helyzet az oklevelek feldolgozottsága és hozzáférhetősége szempontjából, hiszen itt kisebb 

tömegű iratanyagról van szó, amelynek nagyobb részét már a 19. században kiadták. A 

gyűjteményeket a 20. század első felében a városi oklevéltárak (pl. Sopron)10 megjelenése, illetve 

Szentpétery Imre, a század második felében pedig Borsa Iván11 és Györfify György12 munkássága gazdagította. 

A 14. század elejétől, vagyis az oklevelezés tömegessé válásától a forráskiadás 

helyzete egyre romlik, az iratanyag megsokszorozódása szinte lehetetlen helyzet elé állítja az 

Anjou-, a Zsigmond, a Hunyadi- és a Jagelló-kor kutatóit. Az Árpád-kori tízezerről csak az 

Anjouk idejére kb. hatvanezerre nő az oklevelek száma, és ez az adatmennyiség a későbbi 

időszakokban tovább emelkedik. 

Míg a 19. században tettek még kísérletet a nagy korszakok forráskutatásánál valamiféle 

kiegyenlítettség érzékeltetésére, addig az 1920-as évektől kezdődően a forráskiadásban törés 

következett be, a korábbi nagy vállalkozások befejezetlenül maradtak, vagy például a 
» n 

Zsigmond-kor esetében a megindult feldolgozás hosszú ideig nem juthatott el a közzétételig. 

A forráskiadás helyzetének háttérbe szorulása a szellemtörténeti irányzat idején 

kezdődött, mikor is a két világháború közötti kor történészei nagyhatású elméleti 

konstrukcióikat a korábban közzétett forrásokra alapozták, s maga az irányzat jellege sem 

adott kellő ösztönzést a további feltáró munkákra. Ezt a tendenciát a korai marxista 

történetírás tovább mélyítette, mivel energiáit elsősorban nem a tényszerű feltárás, hanem 

politikai szempontok, a korábbi „polgári" történetírás átértékelésére kötötte le. Ebben az 

időszakban középkori kútfők publikálásáért nem lehetett tudományos fokozatot szerezni, 

ennek a tevékenységnek nem volt értéke, a történettudomány szolgálóleányának tekintették. 

Ugyanakkor felnőtt egy nemzedék, amelynek tagjai számára a latin nyelv ismerete már nem 

volt egyértelmű, egyre bizonytalanabbá vált az utánpótlás nevelése, a források és a 

feldolgozók között egyre mélyült a szakadék. 

10 Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1-7. II. rész 1-6. Oklevelek. Sopron, 1921-1943. 
11 Szentpétery Imre-Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica. I—II. Bp., 1923-1987. 
12 Györfíy György: Diplomata Hungáriáé antiquissima: accedunt epistolae et acta ad históriám Hungáriáé 
pertinentia [ab anno 1000 usque ad annum 1196.]. I. Bp., 1992. 
13 Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387-1399) Összeáll.: Mályusz Elemér. Bp., 1951.; II/l. (1400-1406) Bp., 1956.; 
II/2.1407-1410) Bp., 1958.; III. (1411-12) Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette: Borsa Iván. 
Bp., 1993.; IV. (1413-14). Bp. 1994.; V. (1415-16) Bp., 1998.; VI. (1417-18) Bp., 1999.; VII. (1419-20) Bp., 
2001.; Borsa Iván-C. Tóth Norbert: VIII. (1421) Bp., 2003.; IX. (1422) Bp., 2004. 
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Az 1950-es évek kiadványai, Kumorovitz L. Bernát,14 Mályusz Elemér15 művei csak 

annak köszönhették megjelenésüket, hogy e megtűrt státusú tudósok forrásfeltáró 

publikációikkal nem fenyegették az uralkodó ideológiát. 

A helyzet akkor változott meg, mikor a magyar történettudomány lazított politikai 

kötődésén. Az 1960-as években és később egyetemet végzett történésznemzedékek új 

problémaérzékenységgel rendelkeztek, szakmailag igényes publikációikat széles körű levéltári 

kutatásaikra alapozták. A történettudomány legfelsőbb szerveinek, irányítóinak is feltűnt, 

hogy a középkori forráskiadás tekintetében nagyon nagy a lemaradásunk a szomszéd 

országokhoz képest is. 

A horvátok legnagyobb forráskiadó vállalkozása a 20. század elején kezdődött. 

Smiciklas nevével fémjelzett okmánytáruk egyes kötetei 1934-ig jelentek meg, majd a 

munkálatok rövid intermezzo után az 1960-70-es években folytatódtak.16 A romániai 

oklevélkiadást egyrészt a Documenta Romániáé histórica kötetei,17 másrészt az erdélyi 

szászok a 19-20. század fordulóján beindult és napjainkban is folytatódó sorozata 

reprezentálja.18 Ez utóbbi már a 15. századig jutott el az anyag publikálásában. A Burgenlandi 

okmánytár kötetei 1955-től jelentek meg.19 A szlovák oklevélkiadás az 1970-es évektől indult 

meg a Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae sorozatával. 

A magyar középkor egészét figyelembevéve az Anjou-korra vonatkozóan különösképp 

lehangoló volt a helyzet. A korszak kutatása már a 19. században háttérbe szorult: nemzeti 

szempontból az Árpád-, és a Hunyadi-kor izgalmasabbnak tűnt, az előbbi esetében erősítette 

ezt a kezdeteknek kijáró természetes érdeklődés, amit a források csekély száma, és magas 

feldolgozottsági foka csak erősített. A 19-20. század fordulóján ugyanakkor szinte csak Pór 

Antal foglalkozott mélyrehatóan az Anjouk időszakának egészével. 

14 Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301-1387). Bp., 1953. 
15 Zsigmondkori oklevéltár. I. (1387-1399) Összeáll.: Mályusz Elemér. Bp., 1951.; D/1. (1400-1406) Bp., 1956.; 
II/2. 1407-1410) Bp., 1958. 
16 Marko Kostrenőió-T. Smiőiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatiőki 
zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonie. I-XVII. Zágrábié, 1904-1981. 
17 Documente privind istoria Romäniei. Documenta Romániáé Historica. Veacul XIV. C. Transilvania. I-XII. 
Bucure§ti, 1953-1985. 
18 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-VI. Hermannstadt-Köln-Wien-Bukarest, 
1892-1981. 
19 Hans Wagner-Irmtraut Lindeck-Pozza et alii: Urkundenuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete 
der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I-V. Graz-Köln-Wien, 1955-1999. 
20 Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I—II. Bratislavae, 1970-1987. 
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Az Anjou-kori oklevelek szisztematikus kiadása is a 19. században kezdődött meg, 1878 

és 1920 között jelentek meg az Anjoukori Okmánytár kötetei.21 Sajnálatos módon a fentebb 

ismertetett okok miatt a vállalkozás félbeszakadt, az utolsó kötet 1359 márciusával zárult. 

Mivel a kötetek megjelenésének idején már számos forráskiadványban olvasni lehetett a 

korszak okleveleiből - leginkább a már korábban említett Fejér György Codex Diplomaticus 

Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis címmel kiadott több mint negyven kötetes okmánytárának 

kötetei tartalmaznak a korra vonatkozó kútfőket - , csak az addig kiadatlanokat közölték 

részben teljes szöveggel, részben kivonatosan. 

Ugyanakkor világszerte megélénkült az érdeklődés a középkor kutatása iránt. Az 1980-

as évek elejétől lazult a történettudomány korábbi szoros kötődése a politikához, az ideológiai 

megbízhatóság szempontjai fokozatosan háttérbe szorultak. Azok a kutatók, akik zömmel az 

1960-as években végezték egyetemi tanulmányaikat, újfajta problémaérzékenységgel, másféle 

megközelítésekkel próbálkoztak. A 14. századtól Mohácsig terjedő időszakot kutató Engel 

Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András, Solymosi László és Szakály Ferenc új eredményeiket 

intenzív levéltári kutatások, a korábbi forrásbázis jelentős kiszélesítése révén érték el. Az 

idősebb történésznemzedék tagjai, akik még 1945 előtt szereztek tudósi iskolázottságot, az 

1980-as évek végére méltó tiszteletnek és megbecsültségnek örvendtek, s mivel maguk is több 

évtizeden keresztül végeztek forráskutatást, szakmai tekintélyükkel támogatták nagyszabású 

vállalkozások terveit, vagy mint Borsa Iván22 és Jakó Zsigmond,23 maguk is tevőlegesen részt 

vállaltak a forráskutatásban. 

Az Anjou-kornak a magyar középkoron belül leginkább elhanyagolt helyzete, továhbá 

Mályusz Elemér szorgalmazása adta Kristó Gyula professzornak és munkatársainak a döntő 

impulzust, hogy a korszak teljes kiadott és kiadatlan okleveles anyagát időrendben, magyar 

nyelven kivonatolva, kritikai jegyzetekkel és kiadásra való utalásokkal ellátva megjelentessék. 

A mai magyar történettudománynak a több évtizedes kihagyás után folytatódó 

Zsigmondkori oklevéltár mellett egyik legnagyobb vállalkozását az 1980-as évek elején 

különböző városokban élő, eltérő intézményi keretek között dolgozó történészek indították, a 

kivitelezés során azonban - a sorozatos visszalépések következtében - alapvetően szegedi 

21 Nagy Imre-Tasnádi Nagy Gyula: Anjou-kori Okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I -
VII. Bp., 1878-1920. 
22 Szentpétery Imre és Mályusz Elemér már a 11. és 13. lábjegyzetben említett müveinek folytatása mellett 
Fekete Nagy Antal-Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193-1526. Bp., 1990.; Bosa Iván: Justh család 
levéltára 1274-1525. Bp., 1991.; Ila Bálint-Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247-1515. A Dancs család 
levéltára 1232-1525. A Hanvay család levéltára 1216-1525. Bp., 1993. 
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kutatók munkájává vált, akik a Szegedi Tudományegyetem, az MTA-SZTE Magyar 

Medievisztikai Kutatócsoport, illetve a Csongrád Megyei Levéltár alkalmazásában állnak. 

A diplomák feldolgozása az 1980-as évek második felében indult meg. Az egyes kötetek 

évkörök szerint, ezen belül időrendben haladnak. Az első kötetek még több év okleveleit 

foglalják magukban, az 1320-as évek elejétől azonban a megnövekedett anyag szükségessé 

tette, hogy az egyes évek termései külön kötetekben lássanak napvilágot. 

A munka kezdeti oroszlánrészét maga Kristó professzor vállalta magára, az ő nevéhez 

fűződik az 1301-1322 közötti időszak, valamint az 1333-as év és társszerkesztőként az 1335-

ös év regesztáinak elkészítése. Ugyanakkor jó pedagógusként törekedett arra, hogy egyetemi 

tanítványaiból kineveljen egy olyan nemzedéket, akik megkezdett munkálatait folytatni 

tudják. 

A sajnálatosan korai halála után jelenleg is folyó forráspublikációs tevékenység ott tart, 

hogy az eddig megjelent 22 kötet,24 valamint a részben nyomdai előkészítés, részben 

szerkesztési munka stádiumában lévő kötetek révén rövidesen teljessé válik az I. Károly 

uralkodására eső időszak okleveles anyagának kiadása, ugyanakkor újabb fiatal kutatók 

bevonásával megkezdődtek a Lajos-korra vonatkozó okleveles források feldolgozásának 

munkálatai. 

A sorozat egészének megjelenése a magyar történettudomány eddig páratlan eredménye 

lenne, mivel segítségével egy dinasztia magyarországi uralkodásának története teljes 

egészében kiadott források alapján válna megismerhetővé, a kutatók következtetéseiket a 

korral kapcsolatos források teljességének birtokában vonhatnák le. 

A magyar kutatók, tanárok, diákok, de a laikus olvasók helyzetét, a korszak történetében 

való jobb eligazodását is nagyban segítheti, hogy a magyar nyelven készült regeszták 

23 Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556). I—II. Bp., 1990.; Jakó Zsigmond: 
Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történelméhez. I. Bp., 1997. 
24 Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrancia. (a 
továbbiakban: Anjou-okit.) I. (1301-1305) Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 1990.; II. (1306-1310) Szerk.: 
Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 1992.; III. (1311-1314) Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 1994.; IV. (1315-1317) 
Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 1996.; V. (1318-1320) Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 1998.; VI. (1321-
1322) Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 2000.; VII. (1323) Szerk.: Blazovich László-Géczi Lajos. Bp.-Szeged, 
1991.; VIII. (1324) Szerk.: Blazovich László. Bp.-Szeged, 1993.; IX. (1325) Szerk.: Géczi Lajos. Bp.-Szeged, 
1997.; X. (1326) Szerk.: Blazovich László-Géczi Lajos. Bp.-Szeged, 2000.; XI. (1327) Szerk.: Almási Tibor. 
Bp.-Szeged, 1997.; XII. (1328) Szerk.: Almási Tibor. Bp.-Szeged, 2001.; XIII. (1329) Szerk.: Almási Tibor. 
Bp.-Szeged, 2003.; XIV. (1330) Szerk.: Almási Tibor-Kőfalvi Tamás. Bp.-Szeged, 2004.; XV. (1331) Szerk.: 
Tóth Ildikó. Bp.-Szeged, 2004.; XVII. (1333) Szerk.: Kristó Gyula. Bp.-Szeged, 2002.; XIX. (1335) Szerk.: 
Kristó Gyula-Makk Ferenc. Bp.-Szeged, 2004.; XX. (1336) Szerk.: Piti Ferenc. Bp.-Szeged, 2004.; XXI. 
(1337) Szerk.: Blazovich László-Géczi Lajos. Bp.-Szeged, 2005.; XXIII. (1339) Szerk.: Piti Ferenc. Bp.-
Szeged, 1999.; XXIV. (1340) Szerk.: Piti Ferenc. Bp.-Szeged, 2001.; XXV. (1341) Szerk.: Sebők Ferenc. Bp.-
Szeged, 2004.; 
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tartalmazzák az eredeti oklevél összes lényegi információját, továbbá a személy és 

helyneveket betűhív formában. 

A kötetek végén névmutató található, amely a tulajdonneveket (személy- és helynevek) 

öleli fel. Ez lehetővé teszi a könyv azonnali hasznosítását a névanyag vonatkozásában, 

megkönnyítve dolgát azon felhasználóknak, akik csupán személynevek, helynevek iránt 

érdeklődnek. A távlati tervek között szerepel az anyag digitalizált formában való elérhetővé 

tétele, ami tovább szélesíti a felhasználási lehetőségeket. 

II. A feldolgozás főbb elvei és technikája 

Az Anjou-kori Oklevéltár sorozat feldolgozásának alapelveit még a Rristó Gyula 

főszerkesztőségével működő, Blazovich László, Érszegi Géza, Makk Ferenc alkotta 

szerkesztőbizottság határozta meg, ezeket az 1990-es nyitókötet előszavában rögzítették. Ez 

alapján a sorozat köteteiben azon levéltári források kapnak helyet regeszta formájában, 

amelyek 1301. január 1. és 1387. március 30. között keletkeztek, s az Anjou-kori 

Magyarország területére vonatkoznak. Ugyanakkor nem vették számításba azokat a 

forrásokat, amelyek az esetenként Magyarországhoz tartozó dalmát tengerparti városok belső 

ügyeiről tájékoztatnak, valamint azokat sem gyűjtötték össze, amelyek magyar pénzek 

külföldi előfordulásáról tájékoztatnak. 

A fő cél regesztagyűjtemény kiadása volt, ezért okleveleket eredetiben csak elvétve 

adnak közre. A regeszták magyarnyelvűsége mellett szól, hogy a felhasználók köre a magyar 

történelemmel foglalkozók közül kerül ki. A regesztázás a Zsigmondkori oklevéltár 

tapasztalatait figyelembe véve történt, ugyanakkor számos ponton eltér a Mályusz Elemér által 

a Zsigmondkori Oklevéltár készítése folyamán alkalmazott gyakorlattól, így például az Anjou-

kori oklevéltár kiadói nem tesznek különbséget a regeszták terjedelmében kiadott és kiadatlan 

oklevelek között, azokat egyazon mélységben dolgozzák fel, továbbá nem válogatnak 

„fontos" és „kevésbe fontos" oklevelek között, ami a Zsigmondkori Oklevéltár első köteteiben 

még megtörtént. 

Jelen dolgozat is, mint az Anjou-kori Oklevéltár sorozat egyik része, ezen feldolgozási 

alapelvek figyelembe vételével készült. Az általam vállalt kutatás arra irányult, hogy a sorozat 
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XV. kötetét alkotó 1331. év anyagának felkutatásával és sajtó alá rendezésével járuljak hozzá 

a kutatási programhoz. A kutatást és a kötet megjelenését az Országos Tudományos 

Alapprogramok és az Oktatási Minisztérium támogatta a Nemzeti és Kutatási Fejlesztési 

Programok 5. számú pályázati programja keretében. Maga a kötet 2 004-es impresszummal 

meg is jelent, de egyrészt terjedelmi okoknál fogva, másrészt a korábbi hagyományt folytatva 

a névmutató nélküli kéziratos változatot nyújtottam be a doktori iskolának elbírálás végett. 

A gyűjtés központi magját a Magyar Országos Levéltárban létrehozott középkori 

gyűjtemény alkotja, amely a mohácsi csatát megelőző időből származó, javarészt eredeti 

okleveleket őrző Diplomatikai Levéltárban, illetve az ugyanezen korból ránk maradt százezer 

körüli oklevélfényképet magában foglaló, külföldi és magyar levéltárak anyagát is tartalmazó 

Diplomatikai Fényképgyűjteményben található. Ezt egészítette ki a csak nyomtatásban 

rendelkezésre álló okmányok köre. Az oklevélfeldolgozás módszere kapcsán fontos 

hangsúlyozni, hogy az minden esetben az oklevelek fényképeiről, illetve mikrofilmekről 

történt, azaz a kéziratokat nem állt módomban kézbe venni. 

Célom az 1331-es év tekintetében az volt, hogy a Magyar Országos Levéltár mutatója 

alapján az eredetiben vagy másolatban fennmaradt, illetve említésből ismert magyar 

vonatkozású oklevelek regesztáit elkészítsem, illetve a kéziratszövegek egymáshoz való 

viszonyát megállapítsam. Ezzel párhuzamosan végeztem a könyvészeti kutatómunkát a 

regeszták apparátusának elkészítése céljából, azaz feltüntettem, hogy az illető oklevél 

megjelent-e már kiadásban, készült-e róla regeszta, fordítás. 

E munka részét képezte azon oklevelek felkutatása, amelyek eredetije nem maradt 

fenn, tehát korábbi kiadásokból, regesztákból, szakirodalmi utalásokból ismeretesek. Szerepel 

dolgozatomban olyan oklevél is, amely valójában nem 1331-ben készült, de az oklevéladó 

tévedésből ezt az évszámot tüntette föl. Az ilyen regeszta sorszám nélkül, kisebb betűvel 

került a kéziratba. Nem szerepelnek a dolgozatban azok az oklevelek, amelyek a Magyar 

Országos Levéltár mutatója alapján ugyan 1331-ben keletkeztek, de az oklevél alaposabb 

vizsgálata után világossá vált, hogy más évből származnak. Miután a regesztázás 

kiindulópontját az időrendi mutatók képezték, az egyes hiányok okát a rossz mutatóbeli 

regisztráció, illetve az okozhatja, hogy az irat nem tartalmazott Hungarica anyagot, és persze 

nem zárható ki elvileg az általam vétett hiba sem. 

Mindezek figyelembe vételével 497 magyar nyelvű regeszta áll rendelkezésre az 1331-

es terméséből. Mivel a regesztaszerű feldolgozások terén nincs általánosan elfogadott, az apró 

2S Anjou-okit. I. 8-10. 
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részletekbe menően is érvénnyel bíró szabályzat,26 így fontos, hogy legalább egy nagyobb 

vállalkozáson belül az egyes kötetek többé-kevésbé konzekvens rendszerben maradjanak, az 

egyes kötetek szerkesztői az alapvonalakat ne tegyék sűrű változtatásokkal felismerhetetlenné, 

így én is a korábbi gyakorlathoz igazodtam. Ellenben általam igen jónak és ésszerűnek tartott 

korábbi változtatást átvettem, így az először az Anjou-kori oklevéltár XI. kötetében Almási 

Tibor által alkalmazott névátírási módot, amely a Zsigmondkori oklevéltár és más 

regesztapublikációk gyakorlatából lett átvéve, de a sorozaton belül már mások is alkalmazták. 

Nevezetesen a fia/lánya típusú személynévjelölésben, mivel korszakunkban gyakori a 

nagyszülő, és olykor az azt megelőző ős feltüntetése is, az érthetőség kedvéért annak a neve 

elé, akiről az oklevélben szó van, kettőspont került. A korábbi kötetek során kialakult 

gyakorlatnak megfelelően megtartottam a helynevek, illetve az úgynevezett vulgáris nevek 

írásmódját, bizonyos latin kifejezéseket (rokonsági viszonyok, dátumok, speciális 

kifejezések). 

Jelzem eredeti chirographált oklevél oklevél esetén e hitelesítési forma módját, és azt 

is, ha az eredeti nem maradt ugyan fenn, de az átír oklevél utal e megerősítési módra. Az 

oklevelek hátlapjáról származó érdemi információkat minden esetben közlöm a regeszta 

apparátusában, amennyiben ez fénykép alapján megállapítható volt. Dolgozatomban nem 

közlök rövidítés jegyzéket, az eddig már elkészült kötetekben található rövidítésjegyzéket 

használtam, nevezetesen az Anjou-kori okmánytár I. és felfrissített formában a XX. kötetében 

található jegyzék alapján.27 

A kézirat elkészítéséhez hasznos tanácsaival és segítő észrevételeivel Piti Ferenc 

kollégámnak, a pecsétleírások elkészítésében nyújtott segítségéért pedig Sölch Miklósnak 

mondok köszönetet. 

III. A feldolgozás főbb eredményei 

Az 1331. év okleveleinek regesztái 497 tételben sorakoznak, a kutatás újdonsága az a 

112 oklevél, amely eddig sem kiadásban, sem regesztagyűjteményben nem jelent meg, ebből 

26 A Borsa Iván által összeállított szempontokat 1. Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A 
Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.) Levéltári Közlemények 1946. 46-70. 
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64 eredetiben, 24 átiratban, 21 tartalmi átiratban, 4 pedig másolatban maradt fenn. (Az 

említésben fennmaradt okleveleket eltérő súlyú információik miatt a számításnál nem vettem 

figyelembe.) Az eredetiek között van egy, az oklevél tetején hiányos, eddig ismeretlen 

káptalan által kiadottnak feltüntetett oklevél, amely a tisztviselők és formai jegyek alapján 

egyértelműen a vasvári káptalan által kiadott oklevélnek bizonyult. 

Önmagában egy év feltárásának célul tűzésekor nem lehet igazán kerek és értelmes, 

határozott eredményt ígérő célt megfogalmazni. Az egyszeri, esetleges adatsorok igazán a 

vállalkozás egészében nyerik el értelmüket, az újabb és újabb árnyalatok, apró mozzanatok 

csak több év, illetve évtized távlatában kapnak értelmet, így az intézményrendszer, a 

társadalom, a gazdaság, a szokásrend, vagy akár a jogtörténet, ezen belül főként a perjog 

változásai feltételezik a tág időbeli kontrollanyaggal való összevetést. 

Az 1331. év köztörténeti eseményekben nem volt gazdag, de érdekességként 

megemlíthető a Záh Felicián-féle merényletnek az 1331. évre is átnyúló leszámolásai, 

Komárom, illetve Bars és Kolozsvár városoknak adott kiváltságok, a Sienai Péternek, I. 

Károly harmadik felségpecsétje készítőjének juttatott adományok (I. Károly időrendben 

második felségpecsétje az 1330-as havasalföldi hadjárat során elveszett), illetve az év őszén 

Pozsonyban az osztrákokkal kötött csehek elleni szövetség. 

Minthogy a regesztagyűjteménynek nem célja teljes szövegű forrásközlés, egy 

hosszabb országbírói ítéletlevél szövege egy tanulmányom mellékleteként, egy kői oklevél 

szövegét pedig az interneten tettem hozzáférhetővé. 

Mivel a dolgozat egy év okleveles termését dolgozza fel, bizonyos eseményeknek, 

folyamatoknak csak egy szeletét villantja fel, az előzményekről, illetve a folytatásról a korábbi 

és későbbi kötetek tájékoztatnak. 

Mindenesetre az 1331. év okleveleinek feldolgozása a megelőző és a követő évek 

eredményeit is ismerve fontos információkkal gazdagíthatja a nemcsak a politika-, gazdaság 

és jogtörténetet, hanem a település-, jog- és egyháztörténeten túlmenően az archontológiát, a 

genealógiát, a történeti nyelvészetet és történeti földrajzot is. 

27 Anjou-okit. I. 13-39., XX. 7-47. 
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IV. Az értekezés témaköréből megjelent publikációk 

Anjou-kori Oklevéltár XV. (1331) Bp.-Szeged, 2004. 374. 

Adalékok Hermány nembeli Lampert országbírói működéséhez. 

In: Középkortörténeti tanulmányok. A ül. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 

2003. május 8-9.) előadásai. (Szerk.: Weisz Boglárka). Szeged, 2003.181-192. 

Egy 1331. évi adománylevél margójára. (Adalékok a Záh Felicián-féle merénylet 

következményeihez.) 

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histórica. Tomus CXVH Szeged, 2003. 75-83. 

Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histórica. Tomus CXV. Szeged, 2001.23-31. 

Káptalan a déli határszélen. (A boszniai székeskáptalan területi hatóköre a XIV. 

század közepéig). 

In.: „Magyaroknak eleiről". Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc 

tiszteletére. (Szerk: Piti Ferenc). Szeged, 2000. 617-635. 

A végrehajtás buktatói. (Egy országbírói ítéletlevél 1331-ből). 

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nomínate. Acta Histórica. Tomus CX. 

Szeged, 1999. 29-41. 

Károly Róbert első országbírója. (Adalékok Csák János országbírói működéséhez). 

In: Tanulmányok a középkori magyar történelemről. (Szerk.: Homonnai Sarolta, Piti 

Ferenc, Tóth Ildikó). Szeged, 1999.143-150. 

Megjelenés előtt: 

10 



10 

Adalékok Köcski Sándor országbírói működéséhez. 

In: Medievisztikai tanulmányok. AIV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 

2005. június 9-10.) előadásai. (Szerk.: Teiszler Éva). Szeged, 2005. 

Forrásközlések: 

A boszniai káptalan hiteleshelyi oklevelei (1300-1353) 

www.stafF.u-szeged.hu/~capituybosznia.htm 

A kői káptalan hiteleshelyi oklevelei 

www.staff.u-szeged.hu/~capitul/kookl.htm 

A szerémi káptalan oklevelei 

www.staff.u-szeged.hu/~capituyszerem.htm 

11 

http://www.stafF.u-szeged.hu/~capituybosznia.htm
http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/kookl.htm
http://www.staff.u-szeged.hu/~capituyszerem.htm


10 

Az 1331. év okleveleinek regesztái 

1.1331. jan. 1. 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja előtt Molnar-i Chepanus fia: András c. a maga és 

jelenlévő fiai: Pethew, Tamás, Miklós és András nevében elzálogosítja unokaöccsének, 

Kewkenus-i Agabitus fia: Sándornak Kewkenus és Debreche nevű örökölt, szerzett és vásárolt 

birtokai felét azok minden haszonvételével és tartozékával együtt - kivéve saját szőlőjét és a 

szőlőhegy adóját, mely kb. 60 köbölnyi - 50 bécsi dénár M.-ért jan. l-jétől (ab oct. Nat. d.) 6 

évre azzal a kikötéssel, hogy ha a mondott időpontban visszaváltja, akkor az eredeti 

zálogösszegért, ha később, akkor a duplájáért válthatja vissza, továbbá mivel Sándornak nincs 

fiúörököse, ezért Sándor a rokonait, ezen Andrást és fiait testvérévé és fiaivá fogadja. Ha 

mégis fiai születnének, békesség legyen Sándor fiai és András fiai között. Ha Sándor 

meghalna, a birtok másik feléből két lányát András és fiai nővéreikként házasítsák ki, 

választottjaikkal testvérként viselkedjenek. Ha a felek közül bármelyik részbirtokát 

elzálogosítaná, azt csak a másik fél javára teheti meg. A visszaváltás idején az András és fiai 

által a házak épületeiben, szőlőkben, malmokban és minden egyebekben eszközölt munkát 

fogott bírákkal becsüljék fel. Ha időközben Sándor meghalna, özvegyét az említett 

félbirtokban tartsák meg. Ha más birtokrészeket szereznének, azokat közösen birtokolják. 

Sándor életében a birtok ügyeiről közösen döntsenek, őt testvérükként szavatolják András és 

fiai. D. inpredict. oct. Nat. d., a. d. 1331. 

Á.: Vasvári kápt., 1337. ápr. 29. > vasvári kápt., 1465. febr. 28. Dl. 2697. (NRA. 431. 52.) 

K.: Zalai. 255-256. 

R.: Bgl. IV. 86. 

2.1331. jan. 1. 

Tivadar fia Benedek mr. fia: Miklós mr. az Araniz folyó mellett fekvő erdőt átadja 

örökösei hozzájárulásával Mártonnak falu telepítésére, mely a Schithenik-i polgárok 

szabadságával élhet: a betelepülők 14 évi adómentességet szereznek, a telepítő és utódai örök 
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jogon teljes curia-t, szabad telket, malomépítési jogot és erdőrészt kapnak a malomhely 

mellett rét számára, azzal a megkötéssel, hogy a falu adófizetői, azaz jobbágyai (censuales 

idest iobagiones) a 14 év letelte után minden ház, ill. telek után 1 fertőt fizetnek 3 időpontban, 

továbbá évente ajándékokat és újévi adót adnak. Az igazságszolgáltatás és a szabad tizedek 

birtoklása és használata tekintetében Schitherük város jogaival rendelkeznek. Disznaik után 

nem kell adózniuk, a makkot és más fa termését szabadon élhetik. A telepesek és 

Goczel-Goczeel falu közti határ: völgy, hegycsúcs, Zthinavawiz folyó. Erről Miklós mr. 

pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. in die Circ. d., a. d. 1331., Kai. Jan. A. 

E.: Dl. 2641. (NRA. 1535. 40.) Restaurált hártyán természetes színű zsinóron természetes 

színű, kerek, kopott fuggőpecsét, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Má.: Finanz- und Hofkammerarchiv. Wien. Anhang vermischter ungarischher Gegenstände. 

Rote 47. 230a. 50. (Df. 258 578.) (18. sz.-i). 

K.: AO. H. 517-518. (E.-ről) (kivonatos). 

3.1331. jan. 4. Avignon 

[XXII.] János pápa Tyba fia: Lászlónak váradi kanonoki prebendát adományoz, 

meghagyva őt az erdélyi egyház kanonoki prebendájában, de elvéve tőle az erdélyi egyházm.-

ben lévő Ugacha-i főesp.-séget. D. Avinione, n. Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 312a old. (Df. 291 540.) 

K.:-. 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 176. szám. 

4. (1331. jan. 4. Avignon) 

[XXH.] János pápa a zágrábi püspököt, a kalocsai egyházm.-i titeli prépostot és az 

erdélyi egyházm.-i Tylegd-i főesp.-t utasítja Tyba fia: László váradi kanonoki beiktatását 

eszközölni. [D. Avinione, II. Non. Jan., pápaságának 15. évében.] 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 312a old. (Df. 291 540.) 

K.: - . 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 176. szám. 

5.1331. jatt. 5. Avignon 

[XXD.] János pápa megengedi Miklós egri püspöknek, hogy egy örök egyházi 

javadalmat, amit a nép nyelvén magistratus capellarum-nak, v. quarte decimales-nek 

neveznek, az esztergomi egyházm.-i Torkoskeddi-i, Scendinium-i, Salia-i és Watha-i 

kápolnák parókiáinak tizedéből évente 120 aranyat jövedelmez, és amely most üresedés miatt 

az apostoli széket illetné, a püspök szabadon, megbízható embernek adományozhassa. D. 

Avinione, Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 97. vol. 507b old. (Df. 291 522.) 

K.: Theiner I. 531-532. 

R.: Mollat X. 52 182. szám. 

6.1331. jan. 5. Avignon 

[XXII.] János pápa megparancsolja a váradi és a veszprémi püspököknek, hogy Csanád 

egykori egri püspöknek, választott esztergomi érseknek a palliumot adják át, amelyet a pápa 

Csanád érsek követei: Miklós fia Miklós váradi klerikus és Cattaro-i (Catharensis) Anzelm, a 

nonai Szt. Ambrus-monostor Szt. Benedek-rendi szerzetese által küld. D. Avinione, Non. Jan., 

[pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 310b old. (Df. 291 541.) 

K.: Theiner I. 532.; Vespr. II. 52-53. 

R.: Str. m. 182.; Mollat X. 52 183. szám. 

7.1331. jan. 5. Avignon 
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[XXÜ.] János pápa tudatja Csanád választott esztergomi érsekkel, hogy követei: Miklós 

fia Miklós váradi klerikus és Cattaro-i (Catharensis) Anzelm, a nonai Szt. Ambrus-monostor 

Szt. Benedek-rendi szerzetese által palliumot küld, amelyet a váradi és a veszprémi püspökök 

fognak neki átadni, és a pápai bulla szövege alapján egyházában esküt kell tennie. D. 

Avinione, Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 310b old. (Df. 291 541.) 

K.: Theiner I. 533. 

R.: Str. ffl. 182.; Mollat X. 52 184. szám. 

8.1331. jan. 5. Avignon 

[XXII.] János pápa Miklós egri püspöknek engedélyezi, hogy halála pillanatában teljes 

bűnbocsánatot kapjon. D. Avinione, Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 745a old. (Df. 291 555.) 

K.: - . 

R.: Mollat X. 52 190. szám. 

9.1331. jan. 5. Avignon 

[XXH.] János pápa Miklós egri püspöknek megparancsolja, hogy a szüleit elvesztett 

Cherchy[-i] Imre fia: Miklóssal, az esztergomi egyházm. scolarus-ával fiaként és lelki 

atyjaként törődjön. D. Avinione, Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 635b old. (Df. 291 559.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 193. szám. 
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10.1331. jan. 5. Avignon 

[XXD.] János pápa megengedi, hogy az egri egyházat aug. 15-én (in Ass. B. Marié virg.), 

jún. 24-én (in fe. B. Johannis ev.), jún. 11-én (in fe. B. Barnabe) - mivel, mint mondják, ott 

Szt. Barnabás fejét őrzik - Nagycsütörtökön v. a templom felszentelése napján felkeresők 100 

nap, az ünnepek 8 napja alatt felkeresők pedig 40 nap bűnbocsánatot nyerjenek. D. Avinione, 

Non. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 635b old. (Df. 291 559.) 

K. : - . 

R.: Mollat X. 52 193. szám. 

11.1331. jan. 6. Avignon 

[XXII.] János pápa Tamás erdélyi vajdának halála pillanatában teljes bűnbocsánatot ad. 

D. Avinione, VIII. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 303b old. (Df. 291 539.) 

K. : - . 

R.: Mollat X. 52 203. szám. 

12.1331. jan. 6. Avignon 

[XXD.] János pápa Coproncha-i György fia: Péternek [I.] Károly király (H) kérésére 

zágrábi kanonoki prebendát ad. D. Avinione, Vm. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 306b old. (Df. 291 540.) 

K.: Tkalcic, Mon. Civ. Zagr. 1.136-137. 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 204. szám. 
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13. (1331. jan. 6. Avignon) 

[XXII.] János pápa a zágrábi Szűz Mária-monostor apátját, a kalocsai egyházm.-i Haii-i 

Szt. Lőrinc-egyház prépostját és a Liége-i (Leodiensis) egyház főesp.-ét utasítja Coproncha-i 

György fia: Péternek zágrábi kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, VIII. Id. Jan., 

pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 306b old. (Df. 291 540.) 

K.:- . 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 204. szám. 

14.1331. jan. 6. Avignon 

[XXH.] János pápa Eugubium-i néhai Mancius fia: András mr. klerikusnak, az 

orvostudományok professzorának adja [I.] Károly király (H) kérésére az esztergomi egyház 

kanonoki prebendáját. D. Avinione, VEI. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 307a old. (Df. 291 540.) 

K.:- . 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 205. szám. 

1S.( 1331. jan. 6. Avignon) 

[XXH.] János pápa a zágrábi püspököt, az esztergomi egyházm.-i pozsonyi és a kalocsai 

egyházm.-i titeli föesp.-eket utasítja Eugubium-i Mancius fia: András mr. klerikusnak, az 

orvostudományok professzorának esztergomi kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, 

VEI. Id. Jan., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 307a old. (Df. 291 540.) 

K.:- . 

R.: Theiner I. 531.; [Zumbur], ÚMS. 1880. 836.; Mollat X. 52 205. szám. 
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16.1331. jan. 6. Avignon 

[XXII.] János pápa Placentia-i Jakab mr.-nek az esztergomi egyházm.-i pozsonyi 

prépostságot adja, amely Miklós egri püspökké való felszentelésével üresedett meg. Jakabnak 

egyéb egyházi jövedelmei megtartása mellett le kell mondania a kalocsai egyházm.-i Haii-i 

Szt. Lőrinc mártír-egyház préposti címéről. D. Avinione, VIII. Id. Jan., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 308a old. (Df. 291 540.) 

R.: [Zumbur], ÚMS. 1880. 836.; [Zumbur], ÚMS. 1881. 189.; Mollat X. 52 207. szám. 

17. (1331. jan. 6. Avignon) 

[XXH.] János pápa a kalocsai érseket, a York-i (Eboracensis) egyházm. Notingamia-i 

főesperesét, pápai notarius-t, és a győri egyházm.-i szenthegyi (de S. Monté) Szt. Márton-

monostor apátját utasítja Placentia-i Jakab mr.-nek a pozsonyi prépostságba való beiktatását 

eszközölni. [D. Avinione, VIII. Id. Jan., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 308a old. (Df. 291 540.) 

K. : - . 

R.: Mollat X. 52 207. szám. 

18.1331. jan. 6. Avignon 

[XXII.] János pápa a boszniai egyház jövőben megüresedő székének betöltéséről az 

eretnekveszély miatt maga kíván gondoskodni, kizárva ezzel a bosznia kápt. és mások 

választását és ajánlását. D. Avinione, Vm. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 325b old. (Df. 291 541.) 
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K.: Theiner I. 533-534.; Acta Bosnae 22.; Smic. IX. 542-543. 

R.: Mollat X. 52 210. szám. 

19.1331. jan. 6. Avignon 

[XXH.] János pápa Chasma-i Miklós fia: Jánosnak [I.] Károly király (H) notarius-ának 

az uralkodó kérésére pécsi kanonoki prebendát ad. D. Avinione, VIU. Id. Jan., [pápaságának] 

15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 325b old. (Df. 291 542.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 211. szám. 

20. (1331. jan. 6. Avignon) 

[XXÜ.] János pápa a kalocsai érseket, valamint a kalocsai egyházm.-i titeli és a Haii-i 

Szt. Lőrinc-egyház prépostjait utasítja Chasma-i Miklós fia: János pécsi kanonoki beiktatását 

eszközölni. [D. Avinione, VIII. Id. Jan., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 325b old. (Df. 291 542.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 211. szám. 

21.1331. jan. 6. Avignon 

[XXH.] János pápa Kopruncha-i György fia: Gergelynek, a zágrábi egyház Bexun-i 

főesp.-ének [I.] Károly király (H) kérésére a Haii-i Szt. Lőrinc mártír-egyház prépostságát 

adja, amely Placentia-i Jakab mr. esztergomi egyházm.-i pozsonyi préposttá való 

kinevezésével üresedett meg. A zágrábi kanonokságról és prebendáról nem, de a főesp.-ségről 

le kell mondania. D. Avinione, V m Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 347a old. (Df. 291 545.) 

K.: Theiner I. 533.; Tkalcic, Mon. civ. Zagr. 1.136-137. 

R.: Mollat X. 52 214. szám. 

22. (1331. jan. 6. Avignon) 

[XXH.] János pápa az Eboracensis egyházm.-i Notingamia főesp.-ét, pápai notarius-t, a 

zágrábi egyházm.-i Guerche-i főesp.-t és a kalocsai egyházm.-i titeli prépostot utasítja 

Kopruncha-i György fia: Gergelynek a Haii-i Szt. Lőrinc mártír-egyház prépostságába való 

beiktatását eszközölni. [D. Avinione, VIII. Id. Jan., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 347a old. (Df. 291 545.) 

K.: Theiner I. 533. 

R.: Mollat X. 52 214. szám. 

23.1331. jan. 7. Sandec 

Preczlaus bencés rendi Scanentek-i prépost, az apostoli szék által delegált bíró a 

premontrei rendi Jassow-i prépostnak és az ottani plébánosnak. Mivel az egri püspök a kijelölt 

időpontban sem személyesen, sem képviselője révén nem jelent meg színe előtt, ellenben a 

tárcái (Tarcensis) districtus plébánosai nevében a püspököt nyakassággal vádolták, a bíró 

tanácsot tartva a bölcsekkel (sapientes) elrendeli fentieknek kiközösítés terhe alatt, hogy a 

prépost fr.-ei közül valaki, ill. a plébános személyesen menjenek az egri egyházhoz, ezen 

levelet a püspök v. vikáriusa és a kápt. jelenlétében hirdessék ki, és az ő apostoli hatáskörével 

figyelmeztessék a püspököt, hogy mostantól a tárcái districtus egyházainak és minister-einek 

v. klerikusainak sem ő, sem mások nyíltan v. titokban ne merészeljenek semmit elrendelni, 

amíg a per nem lesz megegyezéssel v. bírói úton lezárva, s ha a püspök ezt nem teljesíti, fel 

lesz mentve hivatalából, ha ezt mások teszik, ki lesznek közösítve, ha pedig a kápt. teszi, 

interdictum alá lesz helyezve. Majd nyilvánosan idézzék meg a püspököt, hogy máj. 31-én (f. 

VI. prox. infra oct. S. Trinit.) jelenjen meg a bíró előtt Sandecz-ben (Cracou-i egyházm.), s a 

plébánosok libellus-ára, amit a bíró elküldött a püspöknek, adjon választ. D. in Sandecz, in 
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crastino Epiph. d., a. d. 1331. Ha elvégeztek mindent, pecsétjeikkel lezárva ezen levelet 

küldjék vissza neki. 

Á.: a 111. számú oklevélben. 

K.:- . 

24.1331. jatt. 10. Avignon 

[XXII.] János pápaKopruncha-i Gergelynek zágrábi egyházm.-i kanonoki, és Bezim-i 

főesp.-i prebendát ad, és egyben lemondatja a kalocsai egyházm.-i Haii-i Szt. Lőrinc-egyház 

préposti címéről. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 300b old. (Df. 291 550.) 

K.: Theiner I. 533. 

R.: Mollat X. 52 292. szám. 

25. (1331. jan. 10. Avignon) 

[XXII.] János pápa az esztergomi érseket, a Cracovia-i Szűz Mária-egyház prépostját, 

valamint a veszprémi egyházm. fehérvári prépostját utasítja Kopruncha-i Gergelynek zágrábi 

egyházm.-i kanonoki és Bezim-i főesp.-i beiktatását eszközölni. [D. Avinione, IV. Id. Jan., 

pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 347a old. (Df. 291 550.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 292. szám. 

26.1331. jan. 10. Avignon 
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[XXII.] János pápa Mihály [! B: Mykch] egész Sclavonia bánja fia: Miklósnak az 

apostoli szék magyarországi legátusának, Bertrand ostiai püspöknek kérésére egri kanonoki 

prebendát ad. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 309b old. (Df. 291 540.) 

K.: Theiner, Mon. Slav. 1.181. 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 293. szám. 

27. (1331. jan. 10. Avignon) 

[XXH.] János pápa az esztergomi érseket, a veszprémi püspököt és a veszprémi 

egyházm.-i fehérvári prépostot utasítja Mihály (Mikel) [! B: Mykch] egész Sclavonia bánja fia: 

Miklósnak egri kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, IV. Id. Jan., pápaságának 15. 

évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 309b old. (Df. 291 540.) 

K.: Theiner, Mon. Slav. I. 181. 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 293. szám. 

28.1331. jan. 10. Avignon 

[XXH.] János pápa megparancsolja az erdélyi püspöknek [I.] Károly király kérésére, 

hogy Tamás erdélyi vajda kiközösítését ne hozza nyilvánosságra. D. Avinione, IV. Id. Jan., 

[pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 270b old. (Df. 291 538.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 295. szám. 

29.1331. jan. 10. Avignon 22 
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[XXH.] János pápa az Embrun-i (Embredunensis) érseket, a kalocsai egyházm.-i Haii-i 

Szt. Lőrinc egyház prépostját, valamint a veszprémi prépostot utasítja Zala-i János fia: Bereck 

győri kanonok győri prépostságba való beiktatását eszközölni, amely Perusium-i Jakab fia: 

Seminus, Lucca egyházm.-i Cerceto Guidi-i plébánossá való kinevezésével vált üressé. D. 

Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 285b old. (Df. 291 539.) 

K.: Theiner I. 534-535.; Vespr. H. 53. 

R.: Mollat X. 52 296. szám. 

30.1331. jan. 10. Avignon 

[XXH.] János pápa Koproncha-i Vuellinus fia: Mártonnak zágrábi kanonoki prebendát 

ad. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 382a old. (Df. 291 547.) 

K. : - . 

R.: Mollat X. 52 299. szám. 

31. (1331. jan. 10. Avignon) 

[XXH.] János pápa a Belfontis monostor apátját, a kalocsai egyházm.-i Szt. Lőrinc-

egyház prépostját, és Parma-i Busolo-t, a Tourna-i (Tornacensis) egyház kanonokját utasítja 

Koproncha-i Vuellinus fia: Márton részére a zágrábi kanonoki beiktatás eszközlésére. [D. 

Avinione, IV. Id. Jan., pápaságánaki 5. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 382a old. (Df. 291 547.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 299. szám. 
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32.1331. jan. 10. Avignon 

[XXH.] János pápa óbudai (de veteri Buda) Péter fia: Bulchou mr.-nek [I.] Károly király 

(H) kérésére erdélyi fehérvári (Albensis Transilvanensis) kanonoki prebendát ad, meghagyva 

őt ue. egyházm. Zochina-i főesp.-ségében. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 391a old. (Df. 291 547.) 

K.:- . 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 300. szám. 

33. (1331. jan. 10. Avignon) 

[XXII.] János pápa a kalocsai érseket, a kalocsai egyházm.-i titeli prépostot, és az erdélyi 

egyházm.-i Tylegd-i főesperest utasítja óbudai (de veteri Buda) Péter fia: Bulchou mr. részére 

az erdélyi fehérvári (Albensis Transilvanensis) kanonoki beiktatás eszközlésére. [D. Avinione, 

IV. Id. Jan., pápaságánaki5. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 391a old. (Df. 291 547.) 

K. : - . 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 300. szám. 

34.1331. jan. 10. Avignon 

[XXH.] János p ápa e ngedélyezi Erzsébet k irálynénak (H), h ogy 6 s zeméllyel b elépjen 

egy apácakolostorba. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 634a old. (Df. 291 559.) 

K. : - . 

R.: Mollat X. 52 306. szám. 
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35.1331. jan. 10. Avignon 

[XXII.] János pápa utasítja a panonnhalmi (de S. Monté Pannonié) apátot, valamint a 

szepesi, győri, esztergomi és váradi prépostot, hogy bírákként járjanak el a pécsi egyházm.-i 

Possega-i Szt. Péter-egyház prépostja azon ügyében, amit az Jób egykori pécsi püspök és 

utódai ellen indított, mivel Jób püspök óta jogtalanul a pécsi püspökök töltik be egyházának 

kanonoki prebendáit. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 714b old. (Df. 291 561.) 

K.: Koller H. 352-354.; F. VIH. 3. 540-542.; Smic. IX. 543-544. 

R.: Mollat X. 52 307. szám.; Bónis-Balogh 93. 

36.1331. jan. 11. 

Petheu c. bíró, Móric fia: Gehan, Mihály fia: Miklós, Baldinus fia: Miklós, Godinus fia: 

István, Kunchul fia: Tamás, Gyletus fia: István, Bálint, Rubinus fia: György, Zeudem-i István, 

Anda mr., Imgramus fia: István esküdtek és a többi esztergomi polgár előtt Bereeth (dict.) 

Mihály fia: Nicoletus mr. polgár a maga és fiai: Lőrinc, János, Péter és Pál nevében eladja 

István mr. Vysegraad-i várnagynak Fenerdmal területén lévő szőlőjét, mely Ke-ről Samud fia: 

Mihály, Dé-ről Csonka (Mancus) György és Miklós harmincadszedő (tricesimarius) özvegye, 

Ny-rólRodmanusözvegye, É-ról Budulon (dict.) Mihály és szigeti (de insula) Péter szőlői 

között fekszik, minden haszonvételével és tartozékával együtt örök jogon, szavatosság 

vállalásával felesége, Kathus úrnő és carnalis fr.-e: Gekymnus, valamint rokonai és előbbi 

határtársai engedélyével 60 M. cseh dénárgarasért. A kis ösvény és Hayluk hely Budulon 

Mihály és István mr. szőlője között közös birtoklás alá esik. Erről a város kettős pecsétjével 

megerősített oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. an. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1331. 

E.: AM. Kosíc. Kassa város titkos lt. Miscellanea 8. (Df. 269 949.) Hátoldalán egykorú kéz 

írásával tárgymegjelölés, fuggőpecsét nyoma. 

K.: Schünemann 133-134. 
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37.1331. jan. 13. Avignon 

[XXH.] János pápa Miklós Tilec-i c. örököseinek kérésére utasítja a v áradi p üspököt, 

hogy Miklós testét egyházi temetésben részesítse, mivel egy pap fejét és orrát súlyosan 

megsebesítve kiközösítés sújtotta, de ennek feloldására betegsége miatt az apostoli 

szentszékhez már nem tudott eljutni. D. Avinione, Id. Jan., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100. vol. 711a old. (Df. 291 561.) 

K.: Theiner I. 535. 

R.: Mollat X. 52 354. szám.; Bónis-Balogh 93. 

38. (1331. jan. 13.-febr. 13. között) 

Pál c. országbíró utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Sabokrek-i Péter c. v. Chalka-i Pouka 

királyi emberek jelenlétében febr. 13-án (in die Cynerum) küldje ki tanúbizonyságát, akik a 

szomszédok összehívása után Wyssen birtokon egy 20 holdnyi földet Endre fia: Mártonnak 

iktassanak zálog címén. A földrészt becsüljék fel, és a határt ez alapján jelek elhelyezésével 

jelöljék. Az esetleges ellentmondókat márc. 13-ra (oct. medii Quadr.) idézzék a királyi jelenlét 

elé Pounya kivételével, akinek ebben az időpontban mindenképp meg kell ott jelennie Márton 

ellenében. Az országbíró erről írásos jelentést kér. 

Emi.: a 112. számú oklevélben. 

K.:- . 

39.1331. jan. 15. 

Az esztergomi kápt. korábban néhai esztergomi Frank c. fia: Jakab mr. esztergomi 

kanonok unokaöccsét, a néhai Strigonium-i Bacyn fia: Pétert, a kápt. elé idézte, mivel Péter 

jogtalanul elfoglalta a Szt. Ambrus-egyház szőlőjét, amit egykor az esztergomi kápt.-tól 

26 



10 

kapott. Péter ekkor vállalta, hogy jan. 13-án (in oct. Epiph. d.) a Jakabtól saját vallomása 

szerint adományként kapott földről tanúkat és oklevelet mutat be. Most Péter az oklevelet 

bemutatta, de tanúkat nem hozott. Az esztergomi kápt. korábbi oklevelét átnézve a kápt., 

valamint Esztergom bírája, Petheu és esküdttársai az elégtelen bizonyítékok miatt a szőlőt 

Jakabnak ítélték. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. III. prox. p. oct. 

Epiph. d., a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 40 595. (Múz. Ta.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma, később kori kéz írásával 

tárgymegjelölés. 

K.:Str.m. 183. 

40.1331. jan. 18. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) előtt Wgal-i (E2: Vgal) Iwanka c. fia Pál mr., az országbíró 

ítélőmr.-e (prothonotarius) a maga, valamint testvérei: Jakab, Miklós és István nevében Pál c. 

országbíró ügyvédvalló oklevelével elengedik néhai Gyunkud-i Nagy (Magnus) Lőrinc fia: 

György 40 M.-nyi terhét, amelyre a Lampert mr. és Sándor c. egykori országbírák előtt folyó 

perben lett kötelezve, ezen felül M.-nként 10 pensa-val számolt 6 könnyű bécsi M.-t fizetnek 

márc. 6-án (in die medii Quadr. sc. f. IV.) a királyné színe előtt, valamint egy 2 éves csikót 

adnak neki házukból. Minthogy fogott bírák útján György megbizonyosodott, hogy Gyunkud 

birtok rokonság okán (linea generationis) Iwanka fiainak öröklött birtoka, mivel Pouka fia 

Mártonnal egy ágon vannak, s így a birtokot - az abban található, Szt. György vértanú 

tiszteletére épített kőegyház patronátusi jogával együtt - minden haszonvételével, rétekkel, 

erdőkkel, szőlőkkel, művelt és műveletlen földekkel és egyéb tartozékaival együtt Iwanka 

fiainak: Pálnak, Jakabnak, Miklósnak és Istvánnak visszaadja örök jogon, szavatosság 

vállalásával, és kötelezi magát, hogy az ügyből kifolyólag készült okleveleket a fizetés idején 

Iwanka fiainak átadja, az eltitkolt oklevelek pedig érvényüket vesztik. György vállalja, hogy a 

királyi jelenlét vagy bármely kápt. előtt Iwanka fiai kérésére a birtok örökléséről szóló 

okleveleket kiadatja. D. in Alto Castro, f. VI. prox. p. oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1331. 

E.: 1. Dl. 99 926. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Gyönkőd 3. 2. 19.) Hártya, hátlapon kerek 

pecsét nyoma, középkori kézírással tárgymegjelölés „Gundgud" névalakkal. 
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2. Dl. 99 927. (Uo. 3. 2. 21.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma, újkori kézírással 

tárgymegjelölés. 

Á.: Erzsébet királyné, 1336. márc. 12. Dl. 99 958. (Uo. 3. 2. 27.) 

Emi.: a 87. számú oklevélben. 

K.: - . 

41.1331. jan. 20. Avignon 

[XXn.] János pápa Buda-i Siffredus fia: Miklósnak egri kanonoki prebendát ad. D. 

Avinione, XIII. Kai. Febr., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 335a old. (Df. 291 544.) 

K.:-. 

R.: Theiner I. 531.; Mollat X. 52 450. szám. 

42. (1331. jan. 20. Avignon) 

[XXH.] János pápa a váci püspököt, valamint az esztergomi és kalocsai egyházm.-i titeli 

és pozsonyi prépostokat utasítja Buda-i Siffredus fia: Miklós egri kanonoki beiktatásának 

eszközlésére. [D. Avinione, XIII. Kai. Febr., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 335a old. (Df. 291 544.) 

K.: - . 

R.: Theiner I. 531.; [Zumbur], ÚMS. 1880. 836.; Mollat X. 52 450. szám. 

43.1331. jan. 25. Visegrád 

[I.] Károly király (H) az esztergomi kápt.-nak éves mandátumot ad, hogy az egyházi 

ügyeket sújtó késedelmes idézések elkerülése érdekében Mihály testvér, a Bozovk-i Szt. 

István monostor prépostja, a konvent, valamint annak officiálisai v. képviselői kérésére Tezer-
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i János, Cher-i Gergely v. Tuur-i Petheu királyi emberrel küldjék ki hites emberüket 

tanúbizonyságul idézésre, vizsgálatra, birtokok visszafoglalására, hj.-ára v. határjelek 

felállítására, ill. mancipium-ok, szolgák (servos) és szolgálónők (ancillas) visszaszerzésére. 

Ezekről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, in fe. Conv. S. Pauli ap., a. d. 1331. 

Á.: a 191. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 534-535. (kivonatos) (Á.-ban). 

44.1331. jatt. 25. Visegrád 

[I.] Károly király (H) megparancsolja az esztergomi kápt.-nak, hogy küldje ki 

tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében Mendzent (Á2: Mendzenth)-i Zeuke (dict.) 

Péter v. Hechlech-i Miklós királyi ember a szomszédok összehívása után járja be a Hont m.-i 

Palast (Á2: Palasth) birtok azon részét, mely korábban Bors fiaié volt, és elentmondó nem 

lévén iktassa be abba Besenyő (Bissenus) Gergelyt. Erről a király írásos jelentést kér. D. in 

Wissegrad, in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1331. 

Á. 1-2.: a 78. számú oklevélben. 

K.: Kub. 94-95. (Ál-ről); Palásthy I. 59-60. (Á2-ről). 

R.: Tóth K., Palásthy cs. 81. 

45.1331. jan. 26. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja előtt Erzsébet úrnő, Aranaz-i Danus leánya -

férje, Gank falvi Mykus fia: László és fia: Miklós jelenlétében - Araniz faluban bírt 

leánynegyedét testvérének, Araniz-i Danus fia: István c.-nek - akit a kápt. elé fia: Márton is 

elkísért - és fiainak, valamint fiai leányainak örök időkre szabadon átengedi. Erről a kápt. 

pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. sabb. prox. p. Conv. S. Pauli, a. d. 1331. 

K.: F. Vm. 5.199-200. (Bárdosy-gyűjtemény alapján). 
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46.1331. jan. 26. 

[XXH. János pápa] utasítja Róbert királyt (Si), hogy unokaöccse, Károly király (V) 

késérére mondjon le a Salemo-i herceg és a Szt. Angyal-hegy ura címről, mivel az Károly 

apja, Károly herceg révén jogosan őt és örököseit illeti. D. VII. Kai. Febr., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116. vol. 92a old. (Df. 291 663.) 

K.: F. VÜI. 3. 538-539. 

47.1331. jan. 27. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király országbírója előtt László fia Vgrin fia: Miklós bemutatta a 

veszprémi kápt. 1279. máj. 5-i privilégiumát, mivel Jakab mr. orvos (phisicus), a Hay-i Szt. 

Lőrinc-egyház prépostja és kápolnaispán a kápolnaispánság jogán igényt tartott a Somogy m.-i 

Adand birtokban lévő birtokrész egy darabjára Vgrin fiai: Miklós és László ellenében. Az 

országbíró ítélőszéke előtt jan. 27-én (in quind. oct. Epiph. d.) Miklós győri püspök, 

Thatamerius mr. választott fehérvári prépost, Péter mr. Kuv-i éneklőkanonok és Péter fia: 

Tamás mr. Chokakuv-i várnagy, valamint más nemes bírótársak jelenlétében felolvasták a 

privilégiumot, és mikor a határok felsorolásánál a váci egyház Invch birtokának 

szomszédságába jutottak, Elek mr., a váci egyház őrkanonoka az említett privilégium szövegét 

a váci egyház számára az országbíró pecsétje alatt átíratni kérte, tiltakozva amiatt, hogy az 

említett Invch birtokot Vgrin fiai már többször elfoglalták, és jelenleg is elfoglalva tartják. 

Ezért Elek mr. kérésére az országbíró pecsétjével megerősített privilegiális oklevélben átírja a 

váci kápt. számára a veszprémi kápt. ezen privilégiumát. D. in Vysegrad, quind. oct. Epiph. d. 

predictarum, a. d. 1331. 

Á.: Szécsi Miklós országbíró, 1382. máj. 16. Dl. 1034. (NRA. 935. 5.) 
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Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1382. máj. 16. Pannonhalmi főapátság lt. Caps. 629. 20. B. 

(Df. 207 440.) 

2. Garai Miklós nádor, 1407. nov. 14. Dl. 13. (NRA. 596.13.) 

3. Tá2 > Branik György kamarai irattáros, 1701. szept. 1. Dl. 9267. (NRA. 1725. 30.) 

4. Tá3 > Váci kápt., 1703. febr. 13. Dl. 7051. (NRA. 344. 42.) 

K.: F. VEI. 3. 561-562. (1407. évi Tá. Hevenesi-féle Má.-ából); F. X. 4. 635. (1407. évi Tá. a 

kamarai lt.-ból). 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. W. XII. 274-276. Tá3-4. Garai Miklós nádor oklevelét a dátumsor 

egy elemének kihagyása miatt 1407. okt. 6-i dátummal hozza. 

48.1331. febr. 3. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) előtt Bokolcha (E2: Bokulcha)-i Péter fia: Egyed mr. átadja 

Iwanka fiainak - akik közül Wgol (E2: Wgal)-i Iwanka c. fia: Pál mr. jelent meg a maga és 

fr.-ei: Jakab, Miklós és István nevében Pál c. országbíró ügyvédvalló oklevelével - örök 

birtoklásra a Somogy m.-i Tob (E2: Thob) és Buldyr (E2: Beuldur) birtokokat, melyeket 

korábban Mihály fia: István 64 budai M. cseh garasért nekik elzálogosított. D. in Wyssegrad, 

2. die fe. Purif. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: 1. Dl. 99 928/1. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Tab 3. 1. 3.) Hártya, hátlapon természetes 

színű, kerek pecsét apró töredéke, középkori és újkori kézírással tárgymegjelölés. 

2. Dl. 99 928/2. (Uo. 3. 1. 3.) Hártya, hátlapon természetes színű kerek pecsét apró 

töredéke, középkori és újkori kéz írásával tárgymegjelölés. 

K. : - . 

49.1331. febr. 8. Szinye 

Benedek fia: Merse mr. tudatja, hogy örökölt erdejében, Stessa falu és a Cipszer hegyek 

között szász szokás és jog szerint falut kíván telepíteni. A feladattal hűséges emberét, 

Schindler Miklóst bízza meg, akinek szolgálataiért cserébe az alábbiakat adja: 2 telek (laneos 

v. mansios), mely egyenként 60 quartalia, 2 malomkerék telepítésre, ami csak Miklós 
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szabadsága. Miklós és örökösei minden adó, vám, és begyűjtés alól mentesek, megkapják az 

ítélkezés szabadságát. Ha a patak kiszáradna, akkor a vár alatt folyó patakra tudjon malmot 

telepíteni. A települő népeknek 16 évig adómentességet biztosít. Miklós egyházat építhet, 

papot választhat a közösség tanácsából a saját akarata szerint. A pap és az egyház számára 

Merse mr. a saját tizedét biztosítja, minden telek után 12 köböl gabonát. További 16 évig a 

telkek után fél garasfertót kell Merse mr.-nek fizetni Sivyne~Swyne-ben nov. 11-én (in fe. B. 

Martini), febr. 2-án (in Purif. B. virg. Marié) és jún. 24-én (in fe. S. Ioannis Bapt.). Miklós a 

faluban a kisebb és nagyobb ügyekben is ítélhet, lefejeztethet, megkínoztathat, felköttethet 

vagy megégettethet szükség szerint, Merse mr. ugyanakkor saját officiálisait eltiltja az 

ítélkezéstől. A vadászó- és halászóhelyeket szabadon használhatják. Ha Miklóst megölnék, 

háza, ingó és ingatlan vagyona feleségére maradjon. A Merse mr. által bírt vámházban a falu 

lakói vámot ne fizessenek. Merse mr. az utódai által is megerősített szabadságról pecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki. D. in Swyne, f. VI. prox. p. fe. B. Agate, a. d. 1331. 

E.: Dl. 38 958. (Berthóty cs. lt. 4.) Hártya, lila-zöld zsinóron természetes színű, kerek, sérült 

függőpecsét leszakadva a borítékban, oklevél hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:-. 

50.1331. febr. 9. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Bokolcha-i Péter fia: Egyed mr. eladja 600 M.-ért Simon fia: 

Pál c. országbírónak Somogy m.-i Mihald örökölt birtokát minden haszonvételével és 

tartozékával együtt szavatosság vállalásával. Az oklevél visszahozatala esetén a király 

privilegiális oklevél kiadását ígéri. D. in Vissegrad, in oct. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1331. 

Á.: I. Lajos király, 1364. febr. 26. Dl. 2643. (NRA. 643. 16.) Az átíró oklevél szerint nyílt 

oklevél volt I. Károly király harmadik pecsétjével megpecsételve. 

K.: AO. fi. 579. 

51.1331. febr. 9. Visegrád 
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Erzsébet királyné (H) előtt megjelent egyrészről Nogmortun-i Simon fia: Pál c., [I.] 

Károly király (H) országbírója a maga, valamint fr.-e: Lőrinc mr. Pankata-i várnagy nevében, 

másrészről az ifjú nemes, Wagh-i Sándor fia Miklós fia: Miklós. Miklós előadta, hogy Sopron 

m.-i Haustroch és Teluky örökölt birtokait, melyek Simon fiai: Pál és Lőrinc Nogmortun és 

Beseneu birtokai mellett fekszenek, minden haszonvételükkel és tartozékukkal 500 M.-ért 

Simon fiai: Pálnak és Lőrincnek adja örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Erről a felek 

kérésére a királyné kettős, autentikus pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in Alto Castro, 

Henrik veszprémi püspök, királynéi kancellár keze által, a. d. incarn. 1331., V. Id. Febr. A. 

E.: Dl. 25 796. (NRA. 1590. 5.) Hártyán vörös zsinóron természetes színű, kerek, sérült függő 

kettőspecsét. Hátoldalán középkori kézírással: „Haustroch, Teluky". 

K.: F. VEI. 3. 535-537. (bécsi császári archívumból); Bgl. IV. 86-87. (E.-ről). 

R.: Doc. Trans. III. 3. (román nyelvű). 

52. (1331. febr. 12. e.) 

[I.] Károly király elrendeli, hogy aBuken fia: Miklós és Kupusd-i Móric fia: Mátyás 

közötti Iste és egyéb birtokok tárgyában folyó perekről a nyitrai kápt. előtt fogott bírák 

segítségével ítéletet hozzanak, melyre a felek 10 M. büntetés mellett kötelezték magukat. 

Emi.: a köv. és az 57. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 519. (Eml.-ben). 

53. (1331. febr. 12. e.) 

A nyitrai kápt. tudatja, hogy [I.] Károly király oklevele értelmében (1. 52. szám) a Buken 

fia: Miklós és Kupusd-i Móric fia: Mátyás közötti perek tárgyalása febr. 12-én (f. Dl. prox. p. 

quind. residencie regalis exercitus) lesz. 

Emi.: az 57. számú oklevélben. 
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K.: AO. H. 519. (Eml.-ben). 

54.1331. febr. 12. Avignon 

[XXII.] János pápa Sandecz-i Wrouinus mr. jogtudósnak, az esztergomi egyházm.-ben 

lévő szepesi Szt. Márton-egyházban kanonoki prebendát ad, amely nem érinti Sandecz-i 

plébániai és a krakkói egyházm.-ben lévő Sandomir-i kanonoki javadalmait. D. Avinione, II. 

Id. Febr., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 422b old. (Df. 291 548.) 

K.: Theiner I. 535-536. 

R.: Str. m. 183.; Mollat X. 52 709. szám. 

55. (1331. febr. 12. Avignon) 

[XXH.] János pápa aClaratumba-i monostor apátját, az idősebb főesp.-tésa krakkói 

Szűz Mária-egyház prépostját utasítja Sandecz-i Wrouinus mr. jogtudós számára az 

esztergomi egyházm.-ben lévő szepesi Szt. Márton-egyház kanonoki beiktatását eszközölni. 

[D. Avinione, n. Id. Febr., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 422b old. (Df. 291 548.) 

K.: Theiner I. 535-536. 

R.: Str. m. 183.; Mon. Pol. Vat. 294.; Mollat X. 52 709. szám. 

56. (1331. febr. 13. e.) 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja előtt Saar-i Marcell fia: Miklós a 

Dereske-Deruske birtokban lévő Galus földrészt annak minden jogával és haszonvételével 

Dereske birtokból [leányjnegyed részeként szerezte meg Dereske-i Márton fia Pál fia: Monkus 

(dict.) Miklóstól. 
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Emi.: az 58. számú oklevélben. 

K.: Bgl. IV. 87. (Eml.-ben). 

57.1331.febr. 13. 

A nyitrai kápt. korábbi emlékeztető oklevele szerint (1. 53. szám) Buken fia: Miklós, ill. 

Kupusd-i Móric fia: Mátyás a királyi hadoszlás 15. napja utáni utáni kedden, febr. 12-én (f. 

III. prox. p. quind. residencie regalis exercitus) volt köteles a kápt. előtt megjelenni egy 

korábbi királyi oklevél értelmében (1. 52. szám). Miklós állítása szerint az említett királyi 

hadoszlás első napja jan. 24-re (f. V. prox. an. domin. Septuag.) lett Nitria-n a nyitrai c.-ek és 

szb.-k által kihirdetve. A mondott napon, febr. 12-én (f. HL prox. p. domin. Esto michi) 

Miklós kész volt választott bíráival magát az ítéletnek alávetni, Mátyás azonban nem akarta, 

azt állítva, hogy csak saját bírája, a király, a nádor, az országbíró vagy más bíró előtt fog 

megfelelő időben és helyen ennek eleget tenni. D. in die Cinerum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2644. (NRA. 1671. 39.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán középkori 

kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 519. 

R.: WertnerM., Száz. 1905. 431. 

58.1331. febr. 13. 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja előtt Saar-i Marcell fia: Miklós a 

Dereske-Deruske birtokban lévő Galus földrészt a kápt. korábbi oklevele (1. 56. szám) 

szerinti jogokkal és haszonvételekkel elzálogosítja 2 M. széles bécsi dénárért Dereske-i 

Márton fia Pál fia: Monkus (dict.) Miklósnak febr. 13-tól (a die Cinerum) 5 évre, vagyis a 

terminus 6. évfordulójáig (usque ad quinque annos, videlicet usque sextam revolutionem 

eiusdem termini) azzal a feltétellel, hogy 5 évig nem vásárolhatja vissza, az 5 év eltelte után 

pedig a mondott összegért visszaválthatja. D. in die Cinerum, a. d. 1331. 
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E.: Dl. 91 250. (Festetics cs. lt. Vas 21.) Hártya, természetes színű, zárópecsét apró töredéke. 

Hátulján azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: Bgl. IV. 87-88. 

59. (1331. febr. 13.-márc. 13. között) 

A nyitrai kápt. jelenti, hogy Pál országbíró parancslevelének megfelelően (1. 38. szám.) 

Sabokrek-i Péter c. jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát: Péter áldozópapot, a Pyspuky-i 

egyház rector-át, akik febr. 13-án (in die Cynerum, f. IV.) a Trencsén m.-i Wyssen birtokon a 

szomszédok összehívása után egy 20 holdnyi földrészt zálog címén ellentmondás nem lévén 

Endre fia: Mártonnak iktattak Nadas föld és Pounya földje között. 

Emi.: a 112. számú oklevélben. 

K. : - . 

60.1331. febr. 15. Visegrád 

Pál c. országbíró a [budafel]hé[víz]i Szt. Háromság-egyház konventjének 

megparancsolja, hogy mivel Bechey-i Imre és fiai: Tutheus és Vessceus elmondása szerint a 

Batha-i apát Zeremlian-i jobbágyaival Budrug m.-i Pauli birtokuk szántóföldjeit learattatta és 

haszonvételeit begyűjtette, küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében Simon fia: 

Tamás v. Boya-i Pál királyi ember az apátot és jobbágyait tiltsa el Imre és fiai Pauli birtokának 

használatától és a haszonvételek beszedésétől. Erről a király írásos jelentést kér. D. in 

Vysagrad, f. VI. prox. p. diem Cynerum, a. d. 1331. 

Á.: a 81. számú oklevélben. 

K.: Z. I. 372. (Á.-ban). 

61.1331. febr. 15. Avignon 
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[XXD.] János pápa figyelmezteti Károly királyt (H) és Erzsébet királynét (H), hogy ne 

késlekedjenek tovább elsőszülöttjüket Károly egykori Calabriai-i herceg leányával 

összeházasítani. D. Avinione, XV. Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 

R.: Mollat X. 54 819. szám. (Reg.-ból). 

62.1331. febr. 15. Avignon 

[XXH.] János pápa buzdítja László zágrábi püspököt, András alkancellárt és fehérvári 

prépostot, Tamás erdélyi vajdát, Demeter királyi tárnokmr.-t, Mikch szlavón bánt, Pál 

országbírót valamint a király és a királyné összes familiárisát, hogy beszéljék rá Károly királyt 

(H) és Erzsébet királynét (H), ne késlekedjenek tovább elsőszülöttjüket Károly egykori 

Calabriai-i herceg leányával összeházasítani. D. Avinione, XV. Kai. Mart., [pápaságának] 15. 

évében. 

R.: Mollat X. 54 819. szám (Reg.-ból). 

63.1331. febr. 17. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a Pasaga-Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának megparancsolja, 

hogy mivel István mr. Wysegrad-i várnagy hűséges szolgálataiért a hűtlenség bűnébe esett 

Zaah fiai: Miklós és László Posaga m.-i Alkapruncha-Olkopruncha birtokát kérte, küldjék ki 

tanúságtételül hiteles emberüket, aki Kupsa fia: Tamás Posaga-i c. v. Domokos fia: András 

királyi emberrel a szomszédok jelenlétében hj.-t végezzen és ellentmondás nem lévén iktassa 

a birtokot örök jogon István mr.-nek. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Alto Castro, in 

domin. Invocavit, a. d. 1331. 

Á.: a 114. számú oklevélben. 

K.:-. 
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64.1331. febr. 19. Avignon 

[XXH.] János pápa értesíti [L] Károly királyt (H), hogy Chesluk-i Lukács fia: Pált, Szt. 

Ágoston-rendi remetét, tanult papot teszi a halálozás miatt megüresedett nándorfehérvári 

(Alba)-i püspöki székbe. D. Avinione, XII. Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98. vol. 414a old. (Df. 291 549.) 

K.:- . 

R.: Mollat X. 52 782. szám. 

65.1331. febr. 21. 

A pozsonyi kápt. előtt megjelent egyrészről Margit asszony, Kurthwlyusd-i Egyed 

özvegye fiaival: Péterrel és Andrással, másrészről Supronium-i Gergely fia Miklós. Margit 

fiaival együtt Kurthwlyusd birtokrészük felét annak haszonvételeivel együtt összes rokonaik 

beleegyezésével vejének, Miklósnak, és vele együtt lányának, Erzsébetnek, ezen gyermekek 

nővérének adják úgy, hogy ha Erzsébetnek és Miklósnak örökösei születnének, akkor a fél 

birtokot örök jogon ők öröklik. Ha Erzsébet örökösök nélkül távozna az életből, Miklós 

apjukként nevelje fel a gyermekeket, és minden ingó és ingatlan vagyonból, amit a felek az 

idők folyamán szereznek, egyenlő mértékben részesüljenek. Ha Miklós távozna az élők 

sorából, a mondott fél birtok kerüljön vissza a gyermekekhez örök birtoklásra. Erről a kápt. 

pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. V. prox. an. domin. Remin., a. d. 1331. 

E.: Prímási lt. Pozsonyi kápt. országos lt. 14. 10. 19. (Df. 261 260.) Felül chirographált, függő 

pecsét helye. 

K.: Str. m. 184. 

66.1331. febr. 21. Sáros 
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Domokos mr., Vilmos (Wyllermus) mr. Sarus m.-i albírája (viceiudex) és négy Sarus m.-

i szb. tudatja, hogy Zalanch-i (dict.) Péter és Egyed tiltakoztak, mivel Freuch és Syroka 

falujuk közti erdőben Zune-i Benedek fia: Merse falut akar telepíteni, és ezekről a részekről 

Vilmos mr. nem jelölt ki határt, ezért fentiek a panaszosok kérésére kiküldték embereiket: 

Máté c.-t és Domokost, akik eltiltották Merse-t a falu telepítésétől mindaddig, amíg a felek 

Vilmos mr. előtt meg nem jelennek. D. in Sarus, f. V. prox. an. fe. Kathedra S. Petri, a. d. 

1331. 

E.: Dl. 40 594. (Múz. Ta. Berthóty 8.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán 

tárgymegjelölés. 

K.:-. 

67.1331. febr. 23. 

A nyitrai kápt. előtt Sy ff idus testvér, a Gron melletti Szt. Benedek-monostor apátja a 

monostor egy Balwan nevű lakatlan, királyi mértékkel 4 ekényi predium-át, mely a Solmus 

birtok mellett folyó Vhlapatak és az Vyfalv- Vyfolu~ Vyfalu birtoknál folyó Debrechepathak 

között terül el, minden haszonvételével és tartozékával, ti. művelt és műveletlen földekkel, 

erdőkkel, ligetekkel, hegyekkel, rétekkel és legelőkkel Magyar (dict.) Pál mr. Gymes-i 

vámagynak bérbeadja Vyfalu-i népei és jobbágyai által történő használatra és művelésre 2 

évre úgy, hogy minden év nov. l-jén (in fe. 0 0 . SS.) 3 dénár M.-át fizessen Pál vagy Vyfalu-i 

népei a kápt. színe előtt az apátnak vagy a monostornak, ha pedig elmulasztanák a határidőt, 

kétszeres büntetést fizessenek. D. 2. die fe. Kathedre B. Petri ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 58 466. (Forgách cs. lt. 103.) Szakadt papír, hátlapon természetes színű, kerek pecsét 

töredéke, hátoldalán három különböző korú tágymegjelölés. 

Á.: 1. Sági konvent, 1426. nov. 4. Esztergomi székesfőkápt. mit. 40. 5. 3. (Df. 237 109.) 

2. Ál > Sági konvent, 1493. júl. 25. Dl. 71 236. (Kapuváry cs. lt. 20.) 

Má.: Dl. 58 466. (Forgách cs. lt. 103.) (E.-ről) (18. századi). 

K.: F. Vm. 3. 560-561. (Hevenesi féle Má-ról, 1331. febr. 22-i kelettel); Str. ÜL 184-185. 

(E.-rŐl). 

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 11. 
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68.1331. febr. 23. 

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje előtt 1331. febr. 23-án (a. d. 1331., sabb. 

prox. an. domin. Remin.) János, az Igol falvi Szt. György vértanú-egyház áldozópapja a 

Nyulak szigeti (de insula Leporum) apácák nevében tiltakozott, mivel János klerikus, a 

királyné Dalmad-i officiálisa febr. 15-én (f. VI. prox. p. diem Cynerum) az apácák Somogy 

m.-i Belch falujában három jobbágyot megbotoztatott, majd a birtokot jogtalanul bejárta, 

három napig ott tartózkodott, az élelmet pedig lefoglalta. D. die et a. prenotatis. 

E.: Dl. 2645. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 53. 3.) Papír, természetes 

színű, kerek zárópecsét apró töredéke, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 

R.: Borsai., Somogy m. lt. Évk. 1997.11. 

69.1331. febr. 24. 

A pécsi kápt. előtt 1331. febr. 24-én (a. d. 1331., die domin. qua cantatur Remin.) Jakab, 

a Kosuk-i egyház áldozópapja úrnői, a budai szigeti (de insula Budensi) Boldogságos Szűzf-

egyház] apácái nevében tiltakozott, mivel Enche-i (dict.) János, a királynéi népek 

viceofficiálisa az apácák Beelch birtokát, mely Kosuk birtok mellett található, febr. 20-án (IV. 

f. prox. an. domin. predictam) önhatalmúlag körbejárta, élelemiszereket tulajdonított el, és a 

falu népeit és jobbágyait egyéb sérelmekkel zaklatta János testvér, az apácák általános 

ügyvédjének tiltása ellenére. D. die et a. prenotatis. 

E.: Dl. 2646. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Vbuda 27. 28.) Hártya, természetes 

színű, mandorla alakú zárópecsét apró töredéke. Hátoldalán középkori kézírással 

tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 520. 
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70.1331. márc. 1. 

István vasi és soproni c. látva a korábbi királyoknak (H) és különösen [I. Károly] 

királynak a soproni polgárok számára kiállított okleveleit, a Sopron városától a Saar és Raba 

folyókig tartó vámmentességről, ezen szabadságuk megőrzése érdekében utasítja a fentebbi 

vidék vámszedőit, ill. a területen vámokat bíró nemeseket, hogy a soproni polgároktól v. 

kereskedőktől semmi vámot ne szedjenek. D. f. VI. an. domin. Oculi, a. d. 1331. 

E.: GYMSML. 2. Sopron város lt. 101. (Df. 201 735.) Hátoldalán pecsét nyomaival. 

K.: Sopron vm. I. 121.; Bgl. IV. 88. 

R.: Házi 1.1.57. 

71.1331. márc. 1. Avignon 

[XXII.] János pápa Magyarország minden főpapját utasítja, hogy az V. Kelemen pápa 

által a Viennes-i (Viennensis) zsinaton a katolikus hit ellenségei elleni harc segélyezésére 

elrendelt, és Magyarországon be nem szedett, az egyházi javadalmakból származó tizedeket 6 

évre visszamenően minden évben két időpontban, nov. l-jén (in 0 0 . SS) és az Úr 

Mennybemenetelének ünnepén (Asc. d.) kell a pápai tizedszedőknek: Berengar fia: Jakabnak, 

a Carcassone (Carcassonensis) egyházm.-i Szt. Benedek-rendi Lagrasse-i (Grassensis) 

monostor gondnokának és Bonofato-i Raymundnak, a Limoges (Lemovicensis) egyházm.-i 

Szt. Mihály-egyház rektorának összegyűjteni. D. Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 536-537. 

R.: Str. m. 185. 

31 



85 

72.1331. márc. 1. Avignon 

[XXII.] János pápa megbízza Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli 

nunciusokat, hogy az V. Kelemen pápa által a Viennes-i (Viennensis) zsinaton a katolikus hit 

ellenségei elleni harc segélyezésére elrendelt, és Magyarországon be nem szedett, az egyházi 

javadalmakból származó tizedeket 6 évre visszamenően minden évben két időpontban, nov. 1-

jén (in 0 0 . SS) és az Úr Mennybemenetelének ünnepén (Asc. d.) gyűjtsék össze. D. 

Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 537. 

73.1331. márc. 1. Avignon 

[XXH] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusoknak 

az V. Kelemen pápa által a Viennes-i zsinaton a katolikus hit ellenségei elleni harc 

segélyezésére elrendelt, és Magyarországon be nem szedett egyházi javadalmakból származó 

tizedek beszedésénél sommás eljárást enged. D. Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 538. 

R.: Bónis-Balogh 94. 

74.1331. márc. 1. Avignon 

[XXH.] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusoknak 

az V. Kelemen pápa által a Viennes-i zsinaton a katolikus hit ellenségei elleni harc 

segélyezésére elrendelt, és Magyarországon be nem szedett, az egyházi javadalmakból 

származó tizedek beszedésénél megengedi, hogy a nem fizetőket kiközösítéssel sújtsák. D. 

Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 538. 

75.1331. márc. 1. Avignon 

[XXD.] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusokat 

megbízza, hogy a Boleszló érsek halála miatt üresedésben lévő esztergomi érsekség javairól őt 

informálják, hiszen ezek a javak üresedés esetén a pápát illetik, az érsekség 

adminisztrációjával pedig oklevele által a pécsi és a veszprémi püspököt bízza meg. D. 

Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 538-539.; Vespr. H. 54. 

R.: Str. Dl 185. 

76.1331. márc. 1. Avignon 

[XXH.] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusokat 

megbízza, hogy Magyarország minden rendű és rangú lakója után az apostoli széknek járó 

census-t szedjék be. D. Avinione, Kai. Mart., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 539-540. 

77.1331. márc. 2. Torda 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. tudatja, hogy a márc. 2-án (sabb. prox. p. fe. B. 

Mathie ap.) Tordán tartott általános gyűlésén Byztricia-i János fia: János bemutatta a király 

privilegiális és nyílt okleveleit, és azt állította, hogy Tamás mr. Byztricia-i c. királyi parancsra 
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Ependorph birtokot a Byztricia-i népek számára bejárni és beiktatni akarta. A gyűlés ezért 

János érdekében Tamás mr.-t eltiltotta a birtok beiktatásától, hozzátéve, hogy ha a birtokot 

Tamás be akarná járni, és János őt eltiltaná a beiktatástól, nem a királyi jelenlét, hanem a 

vajda elé kell idézni, mivel Ependorph birtok az ő birtokaik között van. Az eltiltás Tamás mr. 

jelenlétében történt. D. die et loco prenotatis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 62 686. (Bethlen cs. bethleni lt. 17.) Hátya, természetes színű, kerek zárópecsét apró 

töredéke, hátlapon azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: AO. ü. 521. (1331. febr. 28-i keltezéssel); ZW. 1.441. 

R.: Doc. Trans. III. 8. (román nyelvű). 

Megj.: A királyi okleveleket 1. Anjou-okit. ül. 14. ill. 837. számok alatt. 

78.1331. márc. 2. 

Az esztergomi prépost és kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 44. szám) Hechlech-i Miklós királyi ember társaságában 

kiküldték tanúbizonyságul Jakab kanonokot, akik Palast birtokon Bors fiainak részén a 

szomszédok összehívása után hj.-t végeztek, és beiktatták azt ellentmondás nem lévén 

Besenyő (Bissenus) Gergely tulajdonába, bár Lipto fia: György egy, a Palast-i egyháztól Ke-re 

lévő földdarabtól Gergelyt eltiltotta, azt állítva, hogy az atyjának telke, ezért márc. l-jén (VI. 

f. prox. preterita) Györgyöt Gergely ellenében a királyi jelenlét elé idézték máj. l-re (oct. B. 

Georgii mart. prox. venturas). Hj.: Ny-ra út, mely Saag-ból Corpona-Korpona város felé tart, 

az út mentén határjel, mely Bors fiainak földjét Zalatna és Merey birtokoktól elhatárolja, az út 

mellett újabb határjel, mely a birtokot Merey birtoktól és Lachk földjétől elhatárolja, É-ra 

Padmelpotoka víz, Ke-re hegy, út, mely Saag-ot és Korpona városát köti össze, 

Chychlopotoka víznél egy árok és egy szöglet, mely elválasztja Merey birtoktól és Tezer 

földtől, Ke-re Drazga hegy, Dees malomhelye, esztergomi Szt. István-keresztesek Rokoncha 

birtoka, Wlchunuch nevű hegy, Brizoberche~Brizobeerche, út, mely a Palast-i Szt. György-

egyháztól Bozowk felé halad, Litwa folyó, Konerad hegy, szántóföldek, ér, rétnél tölgyfa, 

szántóföld, Gyula fiainak Twr~Tur nevű birtoka, Rybnik felé egy gyümölcsfa, Scelch nevű ér, 

mely elválasztja Gyula fiainak Twr nevű birtokától, Zakarna nevű másik ér, Chyzerzawza, a 

Hydweg és Palast közötti országúinál tölgyfa, Palast felé egy ösvény, Konerad hegy, 
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Worbopotoka ér, Kemench oldala, út Twr felé egy Berk-ig, cseqés, mely Ny-ról elválasztja 

Lipto fiainak földjét a Corpona folyóig, Ke-re pedig Bors fiainak földjét, út Tur felé, Konerad 

hegy Ny-i oldala, mely Bors fiainak és Lipto fiainak földjét határolja el Tur felől a Korpona 

folyó mellett. A Vlcha falut kettéosztó határ: a Palast-i egyház a Litwa folyó mellett, a kovács 

házának szöglete, innen a pap curia-ja. A falu Ny-i része Bors fiaié, Ke-i része pedig Lipto 

fiaié. D. sabb. prox. an. domin. Oculi, a. d. 1331. 

Á.: a 391. számú oklevélben. 

K.: Kub. 95-99. (Ál-ről); Palásthy I. 59., 389-393. (Á2-ről). 

R.: Tóth K., Palásthy cs. 81. 

79.1331. márc. 3. Eger 

Csanád esztergomi érsek, esztergomi ö rökös c. s aj át v agyonából e gy v ásárolt b irtokot 

adományoz az egri egyház kápt.-jának, mivel egri püspökké választása idején mellette álltak, 

és főpapjukká választották. Az ajándékozás [I.] Károly király embere, István váradi prépost, 

valamint Domokos presbiter, budai kanonok és a [budafel]hévízi keresztes konvent perjelének 

tanúbizonysága mellett történt. D. in Agrie in domin. Oculi mei, a.d. 1331. 

E.: HML. ME 344. Egri székesfőkápt. mit. 9.1.1.1. (Df. 210 257.) Az oklevélen ép 

függőpecsét. 

K.: Katona, Hist. crit. I. VHI. 651.; F. Vm. 3. 542-543. 

R.: Str. III. 185.; Doc. Trans. III. 9. (román nyelvű). 

80.1331. márc. 3. 

A veszprémi kápt. előtt megjelentek Iutas-i Ina fiai: Miklós és Thyba a maguk és fiaik 

nevében, valamint Wesprimium-i Luka fia: János. A felek elmondták, hogy fogott bírák útján 

olyan egyezségre jutottak, miszerint Ine fiai nagyanyjuk, Kayar-i Tibor özvegyének hitbére és 

jegyajándéka, valamint anyjuk, Tibor leánya: Mook leánynegyede fejében Tiborc birtokaiból 5 

bécsi dénárM.-t fizetnek Wesprimio-i Luka fia: Jánosnak, aki cserébe lemond arról, hogy 3 
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szolgáló: Elze, a lánya: Chuta és Gedrolch, továbbá fr.-e, a néhai Fodor (dict.) László nevében 

egyéb dolgokért pert indítson ellenük. A felek vállalják, hogy az egyezség megszegője a 

perkezdet előtt 10 M.-át köteles fizetni, továbbá Ina fiai és örökösei a hitbér és jegyajándék, 

valamint a leánynegyed ügyében szavatosságot vállalnak. D. in domin. Oculi mei, a. d. 1331. 

E.: VEML. Veszprémi székeskápt. hh. lt. Famil. 338. Capsa UV. (Df. 230 009.) Hátoldalán 

azonos korú kézzel tárgymegjelölés, zárópecsét nyoma. 

K.:-. 

R.: Veszp. Reg. 93. 

81. (1331.) márc. 3. 

Bertalan fr., perjel és a [budafeljhévízi Szt. Háromság-egyház keresztes konventje jelenti 

[I.] Károly királynak (H), hogy Pál c. országbíró az oklevélben átírt oklevelének (1. 60. szám) 

megfelelően Simon fia: Tamás királyi ember társaságában kiküldték tanúbizonyságul hiteles 

emberüket, Balázs mr. karpapot, akik febr. 27-én (f. IV. prox. an. domin. Oculi) Pauli 

birtokon eltiltották a [Batha-i] apátot és Zeremlian-i jobbágyait [Bechey-i] Imre mr. és fiai 

Pauli birtokának használatától és haszonvételeinek begyűjtésétől. D. die domin. quo cantatur 

Oculi, a. eiusdem supradict. [1331]. 

E.: Dl. 76 435. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 100.) Papír, zárópecsétre utaló bevágások, 

hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: Z. I. 372-373. 

82.1331. márc. 4. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) utasítja a Somugwar-i konventet, hogy Pál fia: András, Zeuke 

(dict.) János fia: Mihály, Geuge, és Teodor más fiainak kérésére a Somogy m.-i Tyukus birtok 

három részén, melyek egymás mellett, de különböző határokkal fekszenek, és most a királyné 

birtokaihoz tartoznak, de a felek szerint az ő örök jogú birtokuk, Kyuskomard-i Péter v. 

Horuathkuth-i Gergely fia: János királyi emberek és a konvent tanúbizonysága jelenlétében 
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egyházi és világi emberek között vizsgálatot tartsanak, és derítsék ki erről az igazságot. Erről 

a királyné írásos jelentést kér. D. in Alto Castro, fe. n. prox. p. domin. Oculi mei, a. d. 1331. 

Á.: a 109. számú oklevélben. 

Emi.: a 310. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 197-198. (Á.-ban); TT. 1910. 457-458. 

R.: Str. m. 185.; Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1978. 64.; Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997. 

11. 

83.1331. márc. 4. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) utasítja Kara-i Leustachius, Feyreghaz-i Orrus (dict.) Gergely, 

Feyreghaz-i András fia: Pál és Warda-i Arach Somogy m.-i szb.-kat és a m. más nemeseit, 

hogy Pál fia: András, Zeuke (dict.) János fia: Mihály, Geuge, és Teodor más fiainak kérésére a 

Somogy m.-i Tyukus birtok három részén, melyek egymás mellett, de különböző határokkal 

fekszenek, és most a királyné birtokaihoz tartoznak, de a felek szerint az ő örök jogú birtokuk, 

Kyuskomard-i Péter v. Horuathkuth-i Gergely fia: János királyi emberek és a konvent 

tanúbizonysága jelenlétében egyházi és világi emberek között vizsgálatot tartsanak, és derítsék 

ki az igazságot. Erről a királyné a felek autentikus v. a somogyi konvent pecsétjével ellátott 

írásos jelentést kér. D. in Alto Castro, H fe. prox. p. domin. Oculi mei, a. d. 1331. 

Á.: a 102. számú oklevélben. 

Emi.: a 310. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 198. (Á.-ban); TT. 1910.457-458. 

R.: Str. m. 186.; Borsai., Somogym. lt. Évk. 1978. 64. 

84.1331. márc. 5. Szepsi 

Thatar (dict.) Kunchmannus bíró és Zekeres v. Sepesi~Sepsi~Sepes város esküdtjei és 

hospesei tudatják, hogy Pál fr.-től, a Iazow-i Keresztelő Szt. János-monostor prépostjától és a 

konventtől megkaptak prédiális v. feudális jogon örök birtoklásra és használatra egy 
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szántóföldrészt és egy hegyet szőlőtelepítés céljából Iazow birtokon, a Boldoua~Boldua folyó 

mindkét partjától É-ra 2 vég fehér lengyel posztóért, 300 budai köböl borért és két mécsesért, 

amelyeket minden év okt. 6-án (in oct. B. Mychaelis arch.) kell a Sepes-i Szt. Márton-egyház 

kápt.-ja előtt a konventnek átadni. Továbbá a gyümölcs- és bortizedeket aratás, ill. szüret 

idején gondozni kötelesek, nem fizetés esetén kétszeresen fizetnek. Ha vonakodnának azt 

megtenni, v. az egyezséget oklevelek bemutatásával perre vinnék, akkor a perkezdet előtt a 

földrész visszakerül a monostor tulajdonába, valamint 90 M.-át kötelesek fizetni a bírói részen 

kívül, okleveleik pedig érvényüket vesztik. Hj.: Ke-re kis hegy Zekereswlgefeu-nél, Iazow 

birtok és Zekeres vagy Sepsi falu között, Ny-ra Boldoua folyó, Dé-re síkság, 3 malom, folyó, 

út, Hasathkeu nevű mészkő kő, kis hegy, fáskert, Ny-ra út, kis hegy, Dé-re völgy, út, 

Feketheherdeu nevű nagy erdő, Ny-ra Berchuth nevű út, É-ra kis kőhegy, Ke-re majdnem 

átfúrt nagy kő a Boldua folyónál, Iazow birtok keresztje. Vállalják, hogy a konvent az éves 

befizetésekről elismervényt adjon ki. Erről az oklevél kiadója autentikus fuggőpecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki. D. in Sepsi, f. IH. prox. an. domin. Letare, a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Jászói prépostság mit. 14/d. (Df. 232 774.) Függő pecsét helye, hátulján 

középkori és újkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: 1. Miklós szepesi prépost, 1392. jan. 15. SNA. Bratislava. Jászói prépostság mit. 63. (Df. 

232 829.) 

2. Szepesi kápt., 1472. okt. 3. Uo. 14/e. (Df. 232 775.) 

K.: F. Vm. 3. 563-565. (E.-ről) (Cornides-féle kézirat alapján). 

R.: Csőre, Erdőgazdálkodás 272. 

85. (1331. márc. 6. e.) 

Pál országbíró meghagyja a [pécsjváradi konventnek, hogy Oth fia: László királyi ember 

jelenlétében k üldje k i h ites emberét a B arana m .-i L ak v agy m ás n éven W yfolu b irtokra -

melyet Bechey-i Imre és Egyed mr.-ek, valamint Imre fiai: Tuteus és Wezeus követelnek 

Kompoldus fia Miklóstól - , hogy azt m.-beli nemesekkel felbecsüljék. 

Emi.: a 89. számú oklevélben. 

K.: Z. I. 370-371. (Eml.-ben). 
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86.1331. márc. 6. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudatja a szepesi kápt.-nal, hogy a színe előtt megjelent Péter mr., 

aranyműves (aurifaber) és szepesi vicec. hűséges szolgálatai jutalmául a Szepes m-i Jemnyk 

birtokot kérte a királytól, ami egykor az örökös nélkül elhunyt Kormus birtoka volt. A király 

ezért utasítja a kápt.-t, hogy Pongrác fia: Bartalam v. Dénes fia: Péter királyi ember és a kápt. 

tanúbizonysága jelenlétében a mondott birtokon hj.-t végezzenek, és ellentmondás nem lévén 

iktassák azt Péter birtokába. A király erről írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, in die medii 

Quadr., a. d. 1331. 

Á.: a 101. számú oklevélben. 

Emi.: a 124. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 5. 226-227. (Á.-ban). 

87.1331. márc. 7. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy korábbi nyílt oklevelének megfelelően (1. 40. szám.) 

márc. 6-án (diei medii Quadr.) a néhai Gyunkud-i Nagy (Magnus) Lőrinc fia: György, 

valamint Wgal-i Iwanka c. fia: Pál mr., Pál c. országbíró ítélőmr.-e a maga, valamint fr.-ei: 

Jakab, Miklós és István nevében személyesen megjelentek, Iwanka fiai kifizették Györgynek a 

6 M.-t és a 2 éves csikót, és bár György állítása szerint a Gyunkud birtokot érintő okleveleket 

véletlenül elveszítette, azokat érvénytelennek minősíti, és a birtokot minden haszonvételével 

és tartozékával- beleértve a birtokon lévő Szt. György vértanú tiszteletére épült kőegyház 

patronátusi jogát is - Iwanka fiainak adja örök birtoklásra, szavatosság vállalásával, 

ugyanazokkal a jogokkal, melyekkel ő anyjának leánynegyede v. egyéb biztosíték címén bírta. 

D. in Vysegrad, 2. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 99 929. (Batthyány lt. Acta antiqua. Gyönkőd 3. 2. 20.) Hártya, hátlapon kerek pecsét 

nyoma, középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: Erzsébet királyné, 1336. márc. 12. Dl. 99 958. (Uo. 3. 2. 27.) 
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K.:-. 

88.1331. márc. 7. 

A Strigonium-i Szt. István király-egyház keresztes konventje előtt a nemes Beel-i Simon 

fia: Myke, Apsa fia: János fr.-e, a Bars m.-i Beel birtokot, vagyis János és az ő részét, melyet 

az esztergomi Szt. Adalbert-egyház Sorlow birtoka teljesen közrefog, a szülei és a most 

elhunyt János, valamint a saját lelki üdvéért az előbbi Szt. Adalbert-egyháznak adja örök 

jogon, amint még életében János örök jogon átengedte az egyháznak úgy, hogy az érsek, 

vagyis a Szt. Adalbert-egyház főpapja Myke-t az egyház jövedelmeiből tartsa el. Erről a 

konvent pecsétjével megerősített és chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. f. V. prox. p. 

domin. Oculi mei, a. d. 1331. A. 

E.: KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 14. 6. 15. (Df. 208 707.) Alul chirographált, 

függőpecsét helye. 

K.: Str. m. 186.; TT. 1910 458-459. 

R.: F. Vm. 7. 229. 

89.1331. márc. 8. 

A [pécs-]váradi konvent jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy Pál c. oszágbíró korábbi 

levele értelmében (1. 85. szám) márc. 6-án (in die medii Quadr. f. IV.) Oth fia: László királyi 

emberrel kiküldte Bereck-et, Boborch-i áldozópapját a Barana m.-i Lak vagy más néven 

Wyfolu birtokra, melyet Bechey-i Imre és Egyed mr.-ek, valamint Imre fiai: Tuteus és Wezeus 

követelnek bírósági úton Kompoldus fia: Miklóstól. A királyi és a konventi ember visszatérve 

jelentette, hogy a fenti időpontban egyik részről Kompoldus fia: Miklós, a másikról Bechey-i 

Egyed mr. jelenlétében, aki fr.-eit is képviselte, ott lévő m.-beli nemesekkel a birtok határait 

kivizsgálta. A birtok, melyet korábban Kompoldus, majd fia Miklós birtokolt, nagyobb 

részben Egyed mr. és ff.-ei földjeivel, kisebb részen a pécsi egyház Kulked birtokával határos, 

de a pécsi püspök képviselő útján sem képviseltette magát. A hj. után a királyi ember az 
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ottlévő nemesekkel a birtokot összes haszonvételével és tartozékaival együtt 70 márkára 

becsülte fel. D. f. VI. prox. p. predictum diem medii Quadr., a. d. 1331. 

E.: Dl. 76 436. (Zichy cs. zsélyi lt. 211 A 99.) A hártyán két zárópecsétre utaló bevágások, 

hátoldalán azonos kéz írásával: "Serenissimo domino eorum, Karolo dei gratia inclito regi 

Hungarie pro magistro Egidio de Bechei et fratribus suis contra Nicolaum filium Kompoldi 

super facto possessionis Wyfolu et Lak vocate ad octavas medii Quadragesime." 

K.: Z. I. 370-371. 

R.: Kőfalvi T., Pécsvárad 60. 

90.1331. márc. 9. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja előtt a néhai Gargo-i Gula c. fia: Hanc~Hanch 

örök jogon eladja Gargo-ban lévő curia-ját - melyet Villa Latina-i Gyank fia: Eugen-től 

vásárlás címén szerzett - minden haszonvételével és tartozékával, rétekkel, kaszálókkal, 

továbbá a Doman-i népek rétjének egy darabjával együtt, mely korábban János c.-é volt, 

Gargo-i Illés fia: Istvánnak 15 széles dénár M.-ért azokkal a jogokkal, szolgáltatásokkal és 

szabadságokkal, amelyekkel Eugen-től ő megkapta. A kápt. erről fuggőpecsétjével megjelölt 

privilegiális oklevelet ad ki. D. sabb. prox. an. domin. Letare, a. d. 1331. A. 

E.: Dl. 63 659. (Görgey cs. görgői lt. 58.) ABC betűkkel felül chirogaphált hártya, 

hártyacsíkon természetes színű, kerek, ép fuggőpecsét, hátulján középkori kézírással 

tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 522. (kivonatos). 

91.1331. márc. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H), mivel István mr. királyi speciális nótárius a királynak nyújtott 

szolgálatai fejében a királyi adományozáshoz tartozó Heveswywar m.-i Tyukud v. más néven 

Kerekoduor birtokot, amely a Zagywa folyó mellett fekszik, adományul kérte, meghagyja az 

óbudai (de veteri Buda) kápt.-nak, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat Sambuk-i Márton fia: 
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Jakab v. Sambuk-i László királyi ember társaságában, hogy a szomszédok összehívása után 

ellentmondás hiányában a birtokbaiktatásnak és a hj.-nak eleget tegyenek. Erről a király írásos 

jelentést kér. D. in Wysegrad, in domin. Letare, a. d. 1331. 

Á.: a 136. számú oklevélben. 

Emi.: a 296. számú oklevélben. 

K.:-. 

R.: Bakács, Pest megye 146. 

92.1331. márc. 10. Visegrád 

Pál c., Károly király (H) országbírája tudatja, hogy a király a hűtlen Bodon fia: Demeter 

és a néhai, örökös nélkül elhunyt Welprech-i Nagy (Magnus) Leustachius összes birtokait a 

Syruk-i várral együtt a cseh Chenyk mr.-nek, aula-ja hű lovagjának (miles) adta, és 

megparancsolta az egri kápt.-nak, hogy az érintett területeken hj.-t tartsanak, és iktassák be azt 

ellentmondás nem lévén Chenyk mr.-nek. A kápt. erre 1328. évi oklevelében leírta, hogy az 

egykor Bodon fia: Demeter és Welprech-i Nagy (Magnus) Leustachius birtokaihoz tartozó 

Bura, Bochanad, Scenth, Ida, Wyfolu és Lytheri birtokok beiktatásakor Aba nb. Miklós fia: 

Cheley mr. Chenyk-nek ellentmondott, s miután ezért a királyi jelenlét elé idézték, többszöri 

országbírói halasztás után 1329. okt. 6-ra (ad oct. B. Michaelis arch.) tűzték ki a pert, s ekkor 

Chenyk mr. helyett a király ügyvédvalló oklevelével megjelenő István mr. királyi speciális 

nótárius, ill. a személyesen jelenlévő Miklós fia: Cheley mr. az ügy végső megoldására okt. 

23-át (ad oct. B. Galli conf.) jelölte meg, hogy a minden alkalommal megígért okleveleket, a 

jó emlékezetű Fülöp egykori királynéi tárnokmr., Scepus-i és Wywar-i c. oklevelét, valamint 

Cheley által az egri kápt.-nak tulajdonított oklevelet - amelynek soraiban ugyan a kápt. 

titulusa nem szerepel - bemutatja, azzal a kikötéssel, hogy ha ezt nem mutatná be, igényéről 

lemond. A felek akaratából az ügyet febr. 27-én (quind. diei Cinerum) tárgyalták, ahol Cheley 

a megígért okleveleket nem mutatta be, ezért Bura, Bochanad, Scenth, Ida, Wyfolu és Lytheri 

birtokokat az országbíró Chenyk mr.-nek és örököseinek ítéli örök jogon Cheley-re örök 

hallgatást kiróva. D. in Wyssegrad, 12. die quind. diei Cynerum predictarum, a. d. 1331. A. 
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E.: Dl. 2648. (NRA 650. 1.) Hártya, hátlapon természetes színű, pajzs alakú pecsét apró 

töredéke, középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: Nagymartom Pál országbíró, 1333. febr. 24. Dl. 2647. (NRA 650.1.) 

Emi.: a 108. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 522-525. (Á-ról). 

93.1331. márc. 12. Nova falu 

Miklós, a Kopurnok-i Szt. Üdvözítő-egyház apátja tudatja, hogy Henrik veszprémi 

püspök és királynéi kancellár kérésére márc. 10-én (in. domin. Letare) Nowa faluban a püspök 

nemes jobbágyai közt tartott általános közgyűlésén (congregatio generális) megjelent, hogy 

tanúja legyen annak az ítéletnek, amelyet a nemes jobbágyok előtt Henrik püspök panaszára 

Saul fia: Salamon, a veszprémi egyház Nowa-i nemes jobbágya ellen kellett hozni, mivel 

Salamon a püspök Nowa-i jobbágyait, Bana fia: Pált és fiait javaiktól megfosztotta, a Nowa-i 

püspöki birtokokat elfoglalta, a határjeleket elpusztította és felégette, valamint egyéb 

sérelmeket okozott. Salamon azonban, mikor a közgyűlés a püspök személyesen előadott 

vádjai alapján ítélkezni akart, a közgyűlés ítélkezési jogát azok többszöri intésére sem fogadta 

el, hanem a veszprémi Szt. Mihály-egyház, a püspök és más ellenfelei sérelmére dacosan 

távozott. Erről Miklós apát a püspök kérésére pecsétjével megerősített tanúsító oklevelet ad 

ki. D. in villa Nowa, f. Ül. prox. p. domin. Letare, a. d. 1331. 

E.: Veszprémi érseki lt. Nova 2. (Df. 200 152.) Hátoldalán pecsét nyoma. 

K.: - . 

R.: Veszp. Reg. 93. 

94.1331. márc. 12. Nova falu 

András mr. vasvári prépost tudatja, hogy Henrik veszprémi püspök és királynéi kancellár 

kérésére márc. 10-én (in. domin. Letare) Nowa faluban a püspök nemes jobbágyai közt tartott 

általános közgyűlésén (congregatio generális) megjelent, hogy tanúja legyen annak az 

ítéletnek, amelyet a nemes jobbágyok előtt Henrik püspök panaszára Saul fia: Salamon, a 
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veszprémi egyház Nowa-i nemes jobbágya ellen kellett hozni, mivel Salamon a püspök Nowa-

i jobbágyait, Bana fia: Pált és fiait javaiktól megfosztotta, a Nowa-i püspöki birtokokat 

elfoglalta, a hatáij eleket elpusztította és felégette, valamint egyéb sérelmeket okozott. 

Salamon azonban, mikor a közgyűlés a püspök személyesen előadott vádjai alapján ítélkezni 

akart, a közgyűlés ítélkezési jogát azok többszöri intésére sem fogadta el, hanem a veszprémi 

Szt. Mihály-egyház, a püspök és más ellenfelei sérelmére dacosan távozott. Erről András mr. a 

püspök kérésére pecsétjével megerősített tanúsító oklevelet ad ki. D in villa Nowa, f. III. prox. 

p. domin. Letare, a. d. 1331. 

E.: Veszprémi püspökség lt. Nova 3. (Df. 200 153.) Hátoldalán pecsét nyoma. 

K.: Veszp. Reg. 92. 

R.: Veszp. Reg. 92. 

95. (1331. márc. 13,-ápr. 15. között) 

A bácsi kápt. jelentése szerint márc. 13-án (in oct. medii Quadr.) Márton fia: Imre és 

Phyle fia: Péter királyi emberek a bácsi kápt. tanúbizonysága jelenlétében Crisius fia: Péter 

Barychfolua birtokából Morouth-i Mihály mr.-nek és az országbírónak járó 120 M.-nyi részt 

nem tudták iktatni Gylet fiai és Zaar (dict.) László ellentmondása miatt. 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 

K.: AUSZ AH. 1999. CX. 36. (Eml.-ben). 

96. (1331. márc. 15. e.) 

[I. Károly] király Miklós pozsonyi c.-nek meghagyja, hogy a Karcha-i Lukács fia: Peteu 

és Bugar fia Márton ifjabbik Gergely nevű fia közti perben való ítélkezést máj. 1-jére (oct. B. 

Georgii mart.) tegye át a királyi jelenlét elé. 

Emi.: a 99. számú oklevélben. 
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K.: AO. H. 525. (Eml.-ben). 

97. (1331. márc. 15. e.) 

Péter pozsonyi vicec. és a négy szb. a Karcha-i Lukács fia: Peteu, ill. Bugar fia Márton 

ifjabbik Gergely nevű fia és szerviensei: János, Pál, Péter és Beel közti pert márc. 15-re (f. VI. 

prox. an. domin. Iudica) halasztja Miklós pozsonyi c. ítélőszéke elé. 

Emi.: a 99. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 525. (Eml.-ben). 

98.1331. márc. 15. Pannonhalma 

Miklós, a pannonhalmi (de S. Monté Pannonié) Szt. Márton-monostor apátja és 

ugyanazon hely konventje Miklós győri püspök kérésére - akit alkalmas követe képvisel -

átíqa [II.] AndráskirályZoac birtok adományozásáról szóló 1224. évi privilégiumát. D. in 

loco nostro prescripto VI. f. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1331. 

E.: Dl. 114. (Acta ecclesiastica 8. 1.) A hártyán két hártyacsíkon függő pecsétre utaló 

bevágások. 

K.: F. VEI. 3. 556-557. (Hevenesi-féle kéziratról); F. VEI. 2. 81. (téves, 1301. évi 

keltezéssel); Mons Sacer 1.440. 

R.: Bgl. IV. 88. 

Megj.: n. András király 1224. évi privilégiumát 1. Reg. Arp. I. 409. szám alatt. 

99.1331. márc. 16. Pozsony 

Miklós pozsonyi c. a Karcha-i Lukács fia: Peteu, ill. Bugar fia Márton ifjabbik Gergely 

nevű fia, valamint szerviensei: János, Pál, Péter és Beel közti pert, melyet Péter vicec. és négy 

szb. perhalasztó oklevele alapján (1. 97. szám) márc. 15-re tűztek ki színe elé, a király 
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parancsára (1. 96. szám) máj. 1-jére (oct. B. Georgii mart.) teszi át ítéletre a királyi jelenlét elé. 

Mivel azonban a királyi oklevél Gergely szervienseinek ügyéről nem tett említést, ők is a 

fentebbi helyre és időpontra lettek megidézve. D. in Posonii, 2. die termini antedicti, a. d. 

1331. 

E.: Dl. 56 732. (Jeszenák cs. lt. 11.) A hártyán két zárópecsétre utaló bevágások. 

K.: AO. D. 525-526. (1331. márc. 15-i dátummal). 

100.1331. márc. 16. 

Az erdélyi kápt. előtt Blawch fiai: Miklós és Márton elmondták, hogy mikor a királlyal a 

Havasokon túl (ultra Alpes), Bazarab földjén jártak, visszatéréskor egy kő alatt másokkal 

együtt legyőzték őket, és mint sokan mások a hadjárat folyamán, ők is elvesztették 

privilégiumukat, amelyet Károly király (H) adott ki új pecsétjével megjelölve, és Farkasteluk, 

Keuristelek és Saal birtokok adományozásáról szólt. Saal birtok újrabirtoklása azért is fontos 

számukra, mert azt a Medies-i és Seelk-i szászok, akik szintén részt vettek a hadjáratban, 

visszatartják, ezért ellenük per is folyik. D. sább. prox. an. domin. Iudica, a. d. 1331. 

E.: Dl. 29 116. (Gyulafehérvári kápt. országos lt. Cista Comitatuum. Alba 4. 4. 33.) Hártya, 

kerek zárópecsét nyoma. Az oklevél hátulján középkori és újkori kézírással tárgymegjelölés 

található. 

K.: - . 

R.: ZW. 1.441. 

101.1331. márc. 16. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja tudatja [I.] Károly királlyal, hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 86. szám) márc. 15-én (f. VI. p. fe. Gregorii pape prox. 

preterita) Pongrác fia: Bertalan királyi ember Tamás, a kápt. kanonoka jelenlétében a Szepes 

m.-i Jemnyk birtokot, mint a király adományozásához tartozót a határtársak jelenlétében 

bejárták, és ellentmondás nem lévén azt Péter mr. aranyműves (aurifaber) és szepesi vicec. 
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számára beiktatták. Hj.: Ke-re közút, mely Doman-ból Jemnyk-be megy, Ke-re folyó, mely 

elválasztja Kis (Parvus) Doman-tól, szántóföldek, Kabalaheg nevü hegy, Dé-re szántóföldek, 

nagy út, mely elválasztja Szentszaniszlótól (S. Stanizlaus), Dé-re szántóföldek, hegycsúcs, 

szántóföldek, határjel, melyben kövek vannak, Berch, völgy, hársfa, bokor, Jemnyk folyó, 

Harnad folyó, Ny-ra Igruchpotaka nevű patak, mely a Harnad folyóba ömlik, Ny-ra út, mely 

Mátéfalvától elválasztja, Ny-ra Igruchpotaka folyó, É-ra Berch, É-ra út, mely Jemnyk-ből 

Szentmihályra (S. Michael) megy, út, É-ra szántóföldek, út, szántóföldek, Gahan rétje, Odorin 

felé vezető út, Ke-re mező, Ny-ra Cropech völgy, Ny-ra Wyhnech birtok, É-ra szántóföldek, 

Borizo hely, É-ra majd Ke-re szántóföldek, Scedliche nevű határjel, Ke-re szántóföldek, 

Tulgfa nevü fa. D. sabb. prox. an. d. Iudica, a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Szepesi kápt. hhelyi lt. 3. 2. 11. Met. Scep. (Df. 262 678.) 

Á.: a 124. számú oklevélben. 

Má.: 71 632. (Csáky cs. illésfalvi lt. 37. 12.) (18. sz.-i). 

K.: F. VIII. 5. 226-230. (Czirbesz-féle kéziratról). 

R.: Csáky I. 1. 63. (Má.-ról). 

102. 1331. márc. 16. 

Kara-i Leustachius, Feyreghaz-i Orrus (dict.) Gergely, András fia: Pál és Warda-i Arach 

Somogy m.-i szb.-k, továbbá Trepk fiai: Péter és Miklós, Iconya fia: Fülöp, Domokos fia: 

János, Gál mr., Hetis-i Gebeth, Ders fia: Péter mr., Thuz (dict.) Péter, Huruathkuth-i Gergely 

fia: János, Miklós fia: János és Bothyan-i Péter és a m. más nemesei tudatják Erzsébet 

királynéval (H), hogy parancslevelének megfelelően, amelyet oklevelükben átírnak (1. 83. 

szám) e gyházi és világi személyektől megtudták, hogy Tyukus birtok három részét Pál fia: 

András, Zeuke (dict.) János fia: Mihály, Geuge, és Teodor más fiai a szent király idejétől 

fogva örök jogon birtokolják, az soha a királynéhoz nem tartozott. D. sabb. prox. an. domin. 

Iudica, a. d. 1331. 

Á.: a 310. számú oklevélben. Az átíró oklevél szerint a szb.-k pecsétjével volt ellátva. 

K.: Str. III. 198-199. (Á.-ban); TT. 1910. 459-460. 

R.: Str. III. 186.; Borsai., Somogym. lt. Évk. 1978. 64-65. 
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103. (1331. márc. 17. e.) 

ASaag-i (Tá2: Sagh) konvent előtt Palasth-i(Tá2: Palast)Bors fr.-e: P étere, eladja 

Palasth-i Fábián, Mykus (Tá2: Mikus) fia: Mihály és Dénes fia: Tamás birtokait Lyptow (Tá3: 

Liptou) fiainak: Istvánnak, Passca-nak (Tá2: Pasha) és Györgynek, továbbá Palasth-i Baganya 

(Tá3: Bagonya) fia Miklósnak 6 M.-ért, melyet a konvent előtt két időpontban, márc. 17-én 

(in domin. que cantatur Iudica) és máj. 26-án (in oct. Pent.) kell kifizetni. 

Emi.: a 220. számú oklevélben. 

K.: Kub. 101-102. (Eml.-ben). 

104.1331. márc. 17. 

[I.] Károly király 1331. márc. 17-i (domin. prox. p. fe. B. Gregorii, a. d. 1331.) oklevele 

értelmében a Komárom m.-i Leel és Garak birtokokat, melyek egykor a hűtlen, örökösök 

nélkül elhalt Paznan fia István fia: Pethew birtokai voltak, Menel fia: Péter c.-nek 

adományozza, s az esztergomi kápt.-nak ír a vajda, Pál c. és Lack mr. relatio-jával. 

Reg.: II. Lajos király, 1519. okt. 27. Dl. 63 560. (Justh cs. lt. 497.) (Királyi könyvben 

fennmaradt szöveg). 

K. : - . 

R.: Justh 14-15.; Magy. lltört. kron. 34. 

105.1331. márc. 17. 

Az egri kápt. előtt Griges fia István fia: Albert a maga és fr.-e: Imre nevében, Griges fia 

Simon fia: Dénes, valamint Griges fia Miklós fia: Domokos, Geztul-i nemesek előadták, hogy 

Zemplén m.-i Geztul birtokukon jobbágyaik telekhelyei között osztást tettek: Hj.: É-ra Zeuz 

(dict.) János fiainak szintén Geztul nevű birtoka, Bentha~Benthe és Mikou~Mikow telke közti 
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határjel, a Hernád folyó partja, Endre fia: Lukács telke, a sík földek minden tartozékával és 

haszonvételével István fiai: Albert és Imre örök jogú tulajdona. Ke-re a sík földek Lukács 

telkétől Kyskok földig, amely zálogként bírt föld, Dénes és örökösei tulajdona. A Hernád 

folyó, Bentha és Mikow telke közti hatáijel, Ny-ra Benthe telke, Kyskok birtok Miklós fia: 

Domokos és örökösei örök jogú tulajdona a teleklakók jogának sérelme nélkül. A 

telekhelyeket mint atyjuk idején bírhatják, és azokban megmaradhatnak. A birtokhoz tartozó 

szántóföldek, erdők, a Harnad folyó és halastavak a jobbágyokkal közös használatúak. D. in 

domin. Iudicame, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2649. (NRA. 750. 19.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátlapon középkori kézírással 

tárgymegjelölés. 

K.:-. 

106.1331. márc. 18. Pozsony 

[I.] Károly király (H) a vasvári kápt.-nak éves mandátumot ad, hogy a Borsmunustra-i 

Szűz Mária-monostor urainak és apátjának, Márton fr.-nek képviselői és officiálisai kérésére 

tanúbizonyságát küldje ki János v. András Nemeth Kutzig-i alvárnagyok (vicecastellani), 

királyi emberek mellé idézésre, vizsgálatra, eltiltásra, különösen Kedhel birtok határjárására, 

visszafoglalásra, határjelek felállítására és megújítására, valamint conditionarius-ok 

visszaszerzésére. D. Posonii, f. n. prox. p. domin. Iudica, a. d. 1331. 

K.: F. Vm. 3. 524—525. (Széchényi-féle kéziratról); Bgl. IV. 89. (F. alapján). 

107.(1331. márc. 20. e.) 

A győri kápt. előtt megjelentek egyrészről János fiai: András és Dénes, a maguk és fr.-

ük: Iwanka nevében, másrészről Sandur fia: László a maga és fr.-ei: Péter és János nevében, 

hogy összesen 40 M.-ért elzálogosítsanak telkeket (lyhynios) Kwn fia Péter c. számára, vagyis 

András és Dénes, fr.-rük: Iwanka nevében is 10 telket 29 dénár M.-ért, László pedig maga és 

fr.-ei nevében 6 telket 11 dénár M.-ért. 
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Emi.: a 110. számú oklevélben. 

K.: Sopron vm. I. 122. (Eml.-ben). 

108.1331. márc. 20. Visegrád 

Pál c. országbíró utasítja az egri kápt.-t, minthogy a néhai Bodun fia: Demeter és 

Welprech-i Nagy (Magnus) Lewstachius Weychuk, Weych, Noghberek, Solumtelek, Kyrth, 

Zeyla, W elprech, Ida, Wyfolu, Lyteri, Zemse, Bura, Bachanad és Scemch birtokait korábbi 

ítéletlevelének megfelelően (1. 92. szám) a cseh Chenyk mr.-nek adta királyi adományként, 

Byze-i János v. Kaal-i Demeter fia: János királyi emberek és a kápt. tanúbizonysága 

jelenlétében iktassa azt a hj. megtörténte után Aba nb. Miklós fia: Cheley, Torda-i Mihály fia: 

János, Pál fia: János és Chente (dict.) János fiai: Imre és István ellentmondása nélkül örök 

jogon Chenyk mr.-nek. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wysegrad, in quind. medii 

Quadr., a. d. 1331. 

Á.: 250. számú oklevélben. 

K.:- . 

109.1331. márc. 20. 

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően, amelyet oklevelükben átírnak (1. 82. szám), kiküldték 

Kyuskomar-i Péter királyi ember jelenlétében tanúbizonyságukat, Adóiján fr.-t, akik márc. 16-

án (sabb. prox. an. domin. Iudica me) m.-beli egyháziaktól és világiaktól megtudták, hogy 

Tyukus birtok három részét Pál fia: András, Zeuke (dict.) János fia: Mihály, Geuge, és Teodor 

más fiai a szent király idejétől fogva örök jogon birtokolják, az soha a királynéhoz nem 

tartozott. D. f. IV. prox. an. domin. Ramispalmarum, a. d. 1331. 

Á.: a 310. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 197-198. (Á.-ban); TT. 1910.459. 

31 



61 

R.: Str. m. 186.; Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1978. 65.; Borsa L, Somogy m. lt. Évk. 1997. 

11. 

110.1331. márc. 20. 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja előtt megjelent egyrészről Byk-i Sandur fia: János 

a maga és ff.-e: Péter nevében, ill. fr.-ének: Lászlónak Mihály nevű fia, másrészről Byk-i 

Vencel fiai: István és Lőrinc, továbbá jelen volt Cheer-i István fia: Miklós. Sandur fia: János 

előadta, hogy a győri kápt. korábbi oklevele (1. 107. szám) ellenére ő az elzálogosított földeket 

nem tudta visszaváltani, ezért rokonainak és nemzetségtársainak, vagyis Byk-i Vencel fiainak: 

Istvánnak és Lőrincnek juttatja a visszaváltás jogát nemzetségi jogon 40 M.-ért Kwn fia Péter 

fiaitól: Jánostól, Pétertől, Lőrinctől és Istvántól oly módon, hogy Sudan nevű birtokukon lévő 

16 telket Vencel fiainak zálogosította el, 6 telket 11 M.-ért a maga és örökösei nevében, 10 

telket 29 M.-ért pedig rokonai, András fiai v. a maga nevében. D. f . IV. prox. an. domin. 

Palmarum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 49 687. (Rumy cs. lt. 55. 21.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma. 

K.: Sopron vm. 1.122-123. 

R.: Bgl. IV. 89-90. 

111. (1331.) márc. 20. 

Pál prépost, a Jassow-i Keresztelő Szt. János-egyház prépostja és Máté, a Jassow-i Szt. 

Mihály arkangyal-egyház plébánosa Preczlaus-nak, a bencés rendi Scanentek-i monostor 

prépostjának, az apostoli szék által delegált bírónak. Levelét megkapták (1. 23. szám), és 

annak megfelelően a tárcái (Tarcensis) districtus-beli plébánosok nuncius-ával kiküldték Pál 

testvér papot, a monostor custos-át, conventualis kanonokot, akik visszatérve elmondták, hogy 

márc. 16-án (XVII. Kai. Apr.) a prépost, az iskolamester (scolasticus), az éneklőkanonok és 

más kanonokok jelenlétében Pál testvér e levelet felolvasta, majd az előtte való megjelenést 

jún. 2-re (oct. S. Trinit.) [! a: máj. 31-re (f. VI. infra oct. S. Trinit.)] tűzte ki a püspöknek. D. 

Kai. Xm. Apr. [!], a. d. ut supra. 
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Á.: Gostinai János közjegyző, 1332. jún. 13. u. SA. Kosice. Szepesi kápt. mit. 2. rész 11. NB. 

19. [pag. 6.] (Df. 275 939.) 

K.:-. 

112.1331. márc. 22. Visegrád 

Pál c., Károly király (H) országbírója tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően jan. 

13-án (oct. Epiph. d.) megjelent Pál, Endre fia Márton szerviense, ura nevében a nyitrai kápt. 

ügyvédvalló oklevelével Wyssen-i Pounya ellenében. Pál előadta, hogy Pounya egy 20 

holdnyi földrészt Wyssen birtokon elfoglalt, amely birtok zálog címén két éve (a f. n. prox. 

an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., cuius nunc secunda preterisset revolutio annualis) Márton 

tulajdonába tartozik, és Márton ennek az okát szeretné tudni. Pounya az országbíró előtt azt 

válaszolta, hogy a birtokrészt nem foglalta el, de saját jogát érvényesíteni tudja. Az országbíró 

ezért a nyitrai kápt.-t Márton érdekében birtokba iktatásra szólítja fel (1. 38. szám). Pál, 

Márton szerviense márc. 13-án (in oct. medii Quadr.) megjelent a nyitrai kápt. jelentésével (1. 

59. szám), és ez alapján az országbíró a Nadas föld és Pounya földje közti birtokrészt zálog 

címén Mártonnak hagyja. D. in Wyssegrad, 10. die oct. medii Quadr. predictarum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 64 018. (Kapy cs. lt. 12.) Hártya, hátlapon pajzs alakú pecsét nyoma, hátoldalán 

egykorú kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 

113.1331. márc. 22. 

A nyitrai kápt. tudatja, hogy márc. 21-én (f. V. prox. an. domin. Ramispalmarum) 

kiküldte tanúbizonyságát, Benedek áldozópapot, akinek a jelenlétében Lothardus fiai: Miklós, 

János és Lothardus kifizették a Vasard-i Györggyel és ff.-eivel való béke bírságát a Nyitra m.-i 

c.-nek és szb.-knak. D. f. VI. prox. an. Ramispalmarum, a. d. 1331. 
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E.: Dl. 75 526. (Sándor-Metternich cs. lt. B. 2. 4.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét 

apró töredéke. Az oklevél erősen vízfoltos, hátulján azonos korú kézírással tárgymegjelölés. 

K : - . 

114.1331. márc. 22. 

A Pasaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy az 

oklevélben átírt, gyürüspecséttel megjelölt parancslevelének megfelelően (1. 63. szám) 

Domokos fia András királyi emberrel kiküldte a kápt. tanúbizonyságát, Dethmarus mr. váci 

éneklőkanonokot, kanonoktársukat, akik márc. 18-án (f. II. prox. p. domin. Iudica prox. 

preteritas) a szomszédok összehívása után Alkoproncha- Olkopruncha birtokot, amelyet 

egykor Zaah fiai: Miklós és László birtokoltak, ellentmondás nem lévén beiktatták István mr., 

Wysegrad-i várnagy örök jogú birtokába. Hj.: Ny-ra Oryawa folyó, harazth fa, Kamaricha 

föld, É-ra Weasnakalista, Ny-ra harazth fa, alatta nagy kő, Dragoradzemley szőlő, berkyne fa, 

weatha, harazth fa, vadkörtefa, É-ra völgy, berch, cher fa, Koprunchapotok-Kaprunchapotok 

folyó, Hotenmolgr völgy, Ny-ra berch, cher fa, Koprunchapotok, völgy, É-ra a völgy feje, 

nagy kő, nagy út, mely Posagawar-ra megy, Dé-re Bertalan fia: Imre földje, völgy, 

Bzenychepotok, byk fa, Dé-re berch, hársfa, Dé-re Tergusa-i Jakab földje, völgy, 

Koprunchapotok, völgy, berch, Ke-re körtefa, rekethye bokor, körtefa, patak, Bzenychepotok, 

Ke-re patak, nagy út, Dé-re Zwlyzlay fiainak földje, calista, mező, Dé-re berek, kewres fa, 

berek, Dé-re körtefa, Dé-re Bzenychepotok, Oryawa folyó. D. f. VI. prox. an. domin. 

Ramispalmarum, a. d. 1331. 

Á.: I. Károly király, 1333. márc. 29. > Erzsébet királyné, 1335. ápr. 17. > Budai kápt., 1419. 

márc. 12. Dl. 33 578. (NRA. 649. 32.) 

K.:-. 

115.1331. márc. 23. Avignon 

[XXH.] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusokat 

utasítja, hogy a lovagrendektől, mivel azok az országban a katolikus hit ellenségei ellen 
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harcolnak, a 3 éve üresedésben lévő javadalmak után az első év jövedelmét (fructus primi 

anni) ne szedjék be. D. Avinione, X. Kai. Apr., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 540. 

116. (1331. márc. 24. e.) 

[I.] Károly király utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Kelethy-i Jakab királyi ember 

jelenlétében küldje ki tanúbizonyságát a pozsonyi vár mellett fekvő Kusthorny nevű 

birtokrészre, s ott a szomszédok összehívása után határmegújítást tartva iktassák azt 

ellentmondás nem lévén a pozsonyi kápt. tulajdonába. 

Emi.: a 102. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 190-191. (Eml.-ben). 

117.1331. márc. 24. 

A nyitrai kápt. az előtte személyesen megjelenő Syffridus, a Gron melletti Szt. Benedek-

monostor apátja kérésére átírja a nyitrai kápt. nagyobb pecsétjével ellátott 1265. júl. 5-i, 

valamint Dénes barsi c. 1275. évi privilégiumait, melyeket Zeulen és Zengeu földek tárgyában 

adtak ki. A kápt. erről az apát kérésére kisebb, autentikus pecsétjével ellátott privilegiális 

oklevelet ad ki. D. in. domin. Ramispalmarum, a. d. 1331., István mr. lévén az 

olvasókanonok. 

E.: 1. Esztergomi székesfőkápt. m lt. 40. 1. 25. (Df. 237 009.) Fényképen függőpecsét 

zsinórja látszik, hátoldalán középkori írással tárgymegjelölés. 

2. Uo. 40. 1. 26. (Df. 237 010.) Fényképen függőpecsét zsinórja látszik, hátoldalán 

középkori írással tárgymegjelölés. 

Á.: 1.1. Károly király, 1331-1342 közötti oklevél. Uo. 40.1. 21. (Df. 237 005.) 

2.1. Lajos király, 1347. júl. 28. Uo. 40. 2. 35. (Df. 237 047.) 
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K.: Str. m. 187. (El-ről). 

Megj.: A nyitrai kápt. átírt oklevelét 1. Str. I. 522., Dénes barsi c. oklevelét 1. Str. II. 54. 

118.1331. márc. 24. Avignon 

[XXH] János pápa Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nunciusokat 

utasítja, hogy bár az üresedésben lévő esztergomi érsekség jövedelmei jogosan az apostoli 

széket illetik, de Miklós egri püspök kérésére, aki választott esztergomi érsek volt, a 

jövedelem felét hagyják meg a püspöknek. D. Avinione, IX. Kai. Apr., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 540. 

R.: Str. m. 187. (márc. 25-i dátummal); [Zumbur]. ÚMS. 1881.130. 

119.1331. márc. 25. 

Az egri kápt. előtt Martith nemes úrnő, Erk-i Iwanch fia János özvegye, Negies-i 

Periamus lánya lemond Erk birtokból, ill. Erk-i Iwanch fia Péter fia: Pál mr. és fr.-ei: Miklós 

és János, valamint Miko fia: László egyéb birtokaiból járó hitbéréről és jegyajándékáról, 

mivel Pál mr. őt 20 évig anyjaként tisztelettel tartotta, és most 15 M.-át adott neki. D. in fe. 

Ann. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: Dl. 76 437. (Zichy cs. zsélyi lt. 31. E. 1.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma. 

K.: Z. I. 373. 

120.1331. márc. 25. 
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A váradi kápt. Ugra-i Ivan fia: Lukács kérésére átírja 1329. aug. 28-i saját nyílt oklevelét. 

Erről a kápt. autentikus pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in fe. Ann. B. Marié virg., a. 

d. 1331. 

Má.: Dl. 86 912. (Eszterházy cs. hg. lt. Repositorium. 33.1. 518.) (18. sz.-i). 

K. : - . 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. XHI. 483. szám. 

121.1331. márc. 27. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Herend-i, szentjakabi (de S. Iacobo), és Thagen-i jobbágyai azon 

panaszára, hogy Henrik veszprémi püspök és királynéi kancellár szabadságukban korlátozza 

őket, és nem engedi, hogy a király más birtokára költözzenek, mivel azt állítja, hogy falvastul 

cserébe kapta őket Szentendre (villa S. Endree) nevű birtokáért, felszólítja a püspököt, hogy 

mutassa be az erről szóló oklevelet. Ha nincs oklevele v. nem akarná bemutatni, akkor 

engedje, hogy e jobbágyok a király embere: Sos (dict.) Jakab kíséretében ingóságaikkal a 

királyi birtokra áttelepedhessenek, s hogy házaikat és épületeiket eladásra felkínálhassák és 

szőlőiket továbbra is megtarthassák. D. in Wysegrad, IV. f. prox. p. domin. Ramispalmarum, 

a. d. 1331. 

E.: Veszprémi érseki lt. Herend 2. (Df. 200 154.) Hátoldalán rányomott pecsét nyoma, 

egykorú és 18. századi kézírással tárgymegjelölés. 

K . : - . 

R.: Veszp. Reg. 95. 

122.1331. márc. 27. 

A nyitrai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

116. szám) Kelethy-i Jakab királyi ember a kápt. tanúbizonyságának, Imre mr. kanonoknak 

jelenlétében a pozsonyi vár mellett lévő Kusthorm~Kusthurne~Kustherne nevű birtokrészen 

márc. 24-én (die domin. prox. preterita) a szomszédok és határtársak, különösen Miklós 
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pozsonyi c. Kusthurne-i officiálisa jelenlétében hj.-t tartottak, és Kustherne birtoktól azt 

elkülönítve ellentmondás nem lévén, Miklós pozsonyi c. és officiálisa engedélyével a 

pozsonyi kápt.-nak iktatták örök jogon való birtoklásra. Hj.: Ke-re út, mely keresztirányban 

kapcsolódik Chanyk nevű földhöz, amely lakatlan, Ny-ra tölgyfa, tölgyfa, vadkörtefa, kerek 

tó, tölgyfa, vadkörtefa, zöldséges kert a folyó mellett, amely az egyház Chukar nevű birtokán 

folyik keresztül, Ny-ra folyó, Szt. Üdvözítő-egyház faluja, Thurne~Thorne nevű kis falu, 

amely a pozsonyi várhoz tartozik, hegy tövében új telepítésű szőlő, É-ra kis hegy, amely 

kiemelkedik a többi közül, hegycsúcs, É-ra völgyek és bokrok, az útnál szőlők, amelyen 

keresztül szokták szüret idején a bort és a szőlőt szállítani, az egyház mondott faluja, a vár 

Thorne nevű kis faluja, hegy, szőlők, Ny-ra út, melyen néha szekerekkel mennek át, nagy út, 

nagy erdők, vadkörtefa, É-ra út, mely elválasztja a mondott egyház földjét Thome kis 

földjétől, amely a váré, út, berkenye fa, hársfa, fa, amelyet a nép nyelvén bigfa-nak neveznek. 

D. f. IV. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. mit. D. 2. 25. (Df. 273 001.) Hátoldalán zárópecsét 

nyoma. 

Á.: a 171. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 188-189. (E.-ről). 

123.1331. márc. 27. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja Menhardus Sweui~Sueui-i plébános kérésére 

átírja a kápt. Cetena birtok adományozásáról szóló 1308. ápr. 5-i privilégiumát. Erről a kápt. 

pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. f. IV. prox. an. Resurr. d., a. incarn. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 74 792. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 16.) Hártyán fuggőpecsétre utaló bevágások. 

K.: Schmauk, Suppl. 80.; AO. n. 526-527. (kivonatos). 

R.: Máriássy 23. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. II. 336. szám. 
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124.1331. márc. 28. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Senys-i (dict.) Symon fia: Péter mr. aranyműves (aurifaber), 

szepesi vicec. és vámagy hűséges szolgálatai jutalmául a Szepes m.-i Jemnyk birtokot kérte a 

királytól, ami egykor az örökös nélkül elhunyt Kurmus birtoka volt. A király ezért utasította a 

Sceps-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját (1. 86. szám), hogy Pongrác fia: Bertalan vagy Dénes fia: 

Péter királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében a mondott birtokon a szomszédok 

összehívása után hj.-t végezzenek, és ellentmondás nem lévén iktassák azt Péter birtokába. (A 

szepesi kápt. jelentését 1. 101. szám) A király ezért hűséges szolgálatai jutalmául, 

különösképp Szepes vár megőrzéséért, valamint a király új pecsétjének elkészítéséért nevezett 

Jemnyk birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt, a Bertalan királyi ember által 

történt iktatás határai között örök jogon Péternek és örököseinek adja. A király erről 

privilegiális oklevél kiállítását ígéri. D. in Wysegrad, f. V. prox. p. domin. Ramis Palmarum, 

a. d. 1331. 

Á: 1.1. Károly király, [1335. júl. 13.] > I. Károly király, 1336. nov. 8. OA. Spisska Nova Ves. 

Lőcse város lt. 6. 4. (Df. 282 589.) 

2.1. Károly király, [1335. júl. 13.] > I. Károly király, 1336. nov. 8. Uo. 6. 3. (Df. 282 588.) 

(18. sz.-i Má.-ban). 

3.1. Károly király, [1335. júl. 13.] > I. Károly király, 1336. nov. 8. OA. Spisska Nova Ves. 

Szepesi kápt. mit. 2. rész 11.1. E. (Df. 272 873.) (18. sz.-i Má.-ban). 

4.1. Károly király, [1335. júl. 13.] > I. Károly király, 1336. nov. 8. > szepesi kápt., 1753. 

máj. 26. OA. Spisska Nova Ves. Lőcse város lt. 6. 10. (Df. 282 603.) 

K.: Wagner I. 131-132.(kéziratról); Katona, Hist. crit. I. Vm. 657-658.; F. Vm. 3. 529-530 

(mindkettő kivonatos, Wagner alapján); F. VIII. 5. 225-231. (Czirbesz-féle kéziratról). 

R.: Hanjóci 7.; Magy. lltört. kron. 34-35. 

Megj.: Az Á.-k mindegyikében hiányzik az átíró oklevél vége, de F. Vm. 5. szövege azt 

fenntartotta. 

125.1331. márc. 28. 
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A csázmai kápt. előtt Dénes fia: Germán Gresenche-i nemes a maga és fr.-e: Descenus 

nevében egy földrészt, amely a Garig-i remeték Szt. Szűz-egyházánál van, Péter, a Szt. 

Miklós-egyház áldozópapja és Vgrinus fia Miklós fia: János földje mellett, ff.-ük, Gymzina 

fia: György lelki üdvéért örök jogon a Szt. Szűz-egyháznak adja szavatosság vállalásával. Hj. 

Gergely mr. kanonoktársuk szóbeli és írásbeli jelentése alapján: nagy út, Dé-re völgy fő Péter 

áldozópap földje mellett, Ke-re kereszttel jelölt gertanfa fa, Radeykwelgy nevű völgy, Dé-re 

folyó, száraz völgy, kereszttel jelölt byk fa, János földje, völgy, Ke-re kereszttel jelölt tul fa, 

hegytető, kereszttel jelölt tölgyfa, remeték földje. Erről Germán kérésére a kápt. pecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki. D. in Cena d., a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 35 175. (Acta Paulinorum. Garig 1. 13.) A fényképen hátlapi mandorla alakú pecsét 

nyoma. Az oklevél erősen vízfoltos. 

Á.: 1. csázmai kápt., 1351. jún. 6. Dl. 35 176. (Acta Paulinorum. Garig 1. 32.) 

2. Ál > budai kápt., 1402. júl. 3. Dl. 35 163. (Uo. 3. 5.) 

K.: F. Vm. 3. 550-551. (Á2-ről); Smic. IX. 546-547. (E.-ről). 

126.1331. márc. 30. 

Az esztergomi kápt. 1331. már. 30-i (in vig. Passce, a. d. 1331.) oklevele szerint a kápt. 

előtt Drugeth Vilmos mr. Scepes-i és Vyuar (Tá3: Wyuar)-i c., hét megyének a király által 

kirendelt bírája a Gömör m.-i Felharipan (Tá2-Tá3: Felheripan), másként Zenthdemeter 

birtokát annak minden haszonvételével és tartozékával együtt, amely rá a párbajban vesztes 

Isaak fiai, Malah-i nemesek után bírói részként szállt, a Fülöp volt nádornak és neki tett 

szolgálatai jutalmául örök jogon notarius-ának, Máté c. fia: Mátyás mr.-nek adományozza. 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 12. Dl. 57 096. (Dancs cs. lt.) 

2. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 12. Dl. 57 097. (Dancs cs. lt.) 

3. Garai Miklós nádor, 1409. szept. 16. Dl. 57 099. (Dancs cs. lt.) 

R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 34. 

Megj.: Tá.-k szerint az eredeti oklevél chirographált privilégium volt. 

127.1331. márc. 30. Avignon 
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[XXn.] János pápa megengedi Berengar fia: Jakabnak, a Lagrasse-i (Crassensis)-

monostor gondnokának és Bonofato-i Rajmundnak, a Szt. Mihály-egyház rektorának a 

Carcassone-i (Carcassonensis) és Limoges-i (Lemovicensis) egyházm.-ékből, Magyarországra 

kinevezett apostoli nunciusoknak, hogy 10 klerikusnak, akik nem tagjai egyházi rendnek, 

közjegyzőséget adhassanak át. D. Avinione, III. Kai. Apr., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K . : -

R.: Mollat X. 54 822. szám (Reg.-ból). 

128.1331. ápr. 1. 

A győri kápt. előtt Mihály mr., Jakab mr. királyi kápolnaispán és [a Magyarországon 

átvonuló keresztes] népek bírájának képviselője abban az ügyben, amely ápr. 7-re (in oct. 

Pasce d.) lett a királyi jelenlét elé kitűzve Saag falvi [Donch] fia Péter fiai: Pethe, [Domokos] 

és János, valamint rokonuk, Saag-i Pál fia: János ellenében, mivel azzal gyanúsította Jakab 

mr. őket, hogy ők [Kon] falvi condicionarius-ai, de mivel a győri nemesek és nemtelenek 

közti vizsgálatból kiderült, hogy nevezettek az egykori Heydrichnb. Dénes fia: Deseumr. 

szabad állapotú emberei, visszavonja gyanúját. D. f. II. prox. p. fe. Pasce d., a. eiusdem 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno. 2. 11. (Df. 251 683.) Erősen sérült 

oklevél, hátlapra nyomott pecsét nyoma. 

K.: F. Vm. 7. 233-234. (A kiegészítések innen valók.) 

129.1331. ápr. 6. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja Pál c. országbírót, hogy mivel hadjárata miatt az összes 

pert elhalasztotta, így a Bezterce-i Geubul fia János fia: János és a Jad-i hospesek és népek 

közötti pert is halassza bírság terhe nélkül a jelenlegi hadoszlás 15. napjára (ad quind. 

residentie dicti nostri exercitus), mivel János urával, Tamás erdélyi vajdával együtt a király 
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seregében tartózkodik, s emiatt a királyi jelenlét elé máj. l-re (in oct. B. Georgii mart.) 

kitűzött napon nem tud megjelenni. D. in Wyssegrad, sabb. prox. an. oct. Pasce, a. d. 1331. 

E.: Dl. 62 687. (Bethlen cs. bethlenfalvi lt. 16.) Hártya, zárópecsétre utaló bevágások, 

hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: ZW. I. 442. 

130. (1331.) ápr. 6. 

A zágrábi kápt. [1331.] ápr. 6-án (sabb. prox. an. oct. fe. Resurr. d., sub eodem a.) kelt 

nyílt oklevele szerint színük előtt Blagonya mr. és Kamarcha-i Farkas fia: András elmondták, 

hogy rokonaik: Bagonya [!] fia Jakab fia: Imre, János fia: Jakab és Miklós fia: Kosk bírói úton 

minden birtokukat elvesztették, s ezek Mykch, egész Sclavonia bánja kezéhez háramlottak. 

Ezekből ők bizonyos birtokokat visszavásároltak a bántól, de a Iauorouch-on, Zukotyn-on és 

Kamarcha-n levő birtokrészeiket és Myklakochouch birtokot szegénységük miatt nem tudták 

visszavásárolni, így beleegyeztek, hogy a bán azokat örökre birtokolja. 

Tá.: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. ápr. 2. > csázmai kápt., 1376. máj. 1. Dl. 91 826. 

(Festetics cs. lt. Mise. 108.) 

Emi.: a 133. számú oklevélben. 

K.: - . 

131. (1331. ápr. 7. e.) 

[I.] Károly királytól (H) hűséges szolgálatai jutalmául Nagy (Magnus) Péter fia: Tamás 

mr., Chokakw-i és Geztes-i várnagy a maga és fr.-e: Petew számára az örökösök nélkül elhalt 

Filee, a király egykori madarásza Budrug m.-i Bothyan birtokát kéri. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K.: 
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132.1331. ápr. 7. Visegrád 

[I.] Károly király (H) hűséges szolgálatai jutalmául Nagy (Magnus) Péter fia Tamás mr., 

Chokakw-i és Geztes-i várnagy kérésére a király korábbi, gyűrűspecsétjével megjelölt 

oklevele értelmében (1. előző szám) az örökösök nélkül elhalt Filee, a király egykori 

madarásza Budrug m.-i Bothyan birtokát adja Tamásnak és ff.-ének: Petew-nek örök jogon 

annak minden tartozékával és haszonvételével együtt. D. in Wysegrad, in oct. fe. Pasce d., a. 

eiusdem 1331. A. 

E.: Dl. 58 467. (Forgách cs. lt. 102.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró 

töredéke, hátulján azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.:-. 

133.1331. ápr. 7. 

Mykech [!] bán 1331. ápr. 7-i (in oct. fe. Resurr. d., a. d. 1331.) privilegiális oklevele 

szerint Blagonya fiai: János és Imre, valamint Jakab fia: Miklós Kamarcha-i nemesek először 

Lukács fiai: Tamás, János és Lipoldus ellenében Mykech bán körösi c.-e jelenléte előtt fej- és 

jószágvesztésre lettek ítélve, majd Blagonya fiai: Imre és Jakab, valamint Jakab fia Miklós fia: 

Kosk másodszor Chepanus fia: Miklós ellenében Miklós fr.-e: Chepanus fia Péter és emberei 

halála miatt Pál fia: István mr., Mykech [!] bán körösi c.-e jelenléte előtt szintén fej-és 

jószágvesztésre lettek ítélve, de Blagonya fiai: János, Imre és Miklós fia: Kosk balsorsát 

Mykech bán a bírói részből enyhíteni akarván, és az ügyben mentesítő körülményekről 

szerezve tudomást Sclavonia nemeseivel úgy határozott, hogy határidőt szab ki a közben 

elhunyt János fia: Jakab, valamint Imre és Kosk részére, hogy körösi c.-ének mentesítő levelét 

bemutassák, és miután azt megtekintette, a körösi c. ezen ügyben kiadott okleveleit 

érvénytelenítve mentesíti Imrét, Jakabot és Kosk-ot, valamint Imre két fiát: Gordos-t és 

Leukus-t a fej- és jószágvesztés büntetése alól, és egykori birtokaikból Balinafelde birtok felét 

Imrének és fiainak: Gordosnak és Leukusnak, valamint Miklós fia: Kosk-nak adja, János fia: 

Jakabnak pedig atyja Kamarcha birtokon bírt részét v. sessio-ját a birtokok összes 
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haszonvételeivel együtt, mivel ezeket a birtokokat értékük szerint rokonaik nem tudták 

visszavásárolni, amint az atyai fr.-ük, Blagonya fia Jakab fia: Blagonia mr. és 

nemzetségtársuk, Farkas fia: András c. esetében a zágrábi kápt. nyílt okleveléből kiderült (1. 

130. szám). Ugyanakkor a tőlük szerzett birtokokból a bán hűséges szolgálataik jutalmául 

familiárisainak, Mihály fiai: János Zamobor-i vámagynak és fr.-ének: Gwd-nak adja örök 

jogon a Plounicha folyó mindkét partján lévő Nogklokoch nevű birtokot, amelyen Szt. Péter 

apostol tiszteletére emelt kápolna áll, továbbá Pletema birtok részeit, valamint azt a birtokot, 

amelyet egykor Myke birtokolt azok minden tartozékával és haszonvételével együtt. 

Tá.: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. ápr. 2. > csázmai kápt., 1376. máj. 1. Dl. 91 826. 

(Festetics cs. lt. Mise. 108.) 

K . : - . 

134.1331. ápr. 7. 

Lőrinc fi., a Saxard-i Szt. Üdvözítő-monostor apátja és a konvent tudatja, hogy fr.-ei és a 

monostor Duna mindkét oldaláról való nemes jobbágyai, úgymint György udvarispán (comes 

curie nostre), Benedek fia István, Batha-i Sandrinus fiai: Filpe és Mihály, Thom-i Boxa fia: 

Balázs, Faiz-i Myke fia: Tamás, Faiz-i Lőrinc fia: Péter, Halaaz-i Domokos és Benche, 

Nagvspor-i Demeter, Chatar-i László, ... András és János és a monostor egyéb nemes és 

nemtelen jobbágyai tanácsára megbizonyosodva Igeyk c. hűséges szolgálatairól, amelyeket 

különösen [I.] Károly királynak (H) a havasalföldi (transalpis) Bazarab oláh vajda elleni 

szerencsétlen kimenetelű hadjáratában nyújtott, ahol javai elvesztésével és vére hullásával is a 

monostort szolgálta, szolgálatai jutalmául Igeyk c. és fiai: Péter, János, Mihály és András az 

örökösök nélkül elhalt Thimoth fia: Pál földjét kapják minden haszonvételével, halastavakkal, 

rétekkel, legelőkkel, gázlókkal, kaszálókkal, tavakkal, gátakkal és szántóföldekkel együtt örök 

jogon a monostor nemes jobbágyainak szabadsága szerint. Ygeyk c. vállalta, hogy ha ő és 

örökösei a monostor szolgálatából kivonnák magukat, akkor a birtok minden tartozékával és 

haszonvételével együtt a monostorra marad. Erről a konvent pecsétjével megjelölt oklevelet 

ad ki. D. in oct. Pasce d., a. d. 1331., amikor Gutfredus dékán, Pál őrszerzetes, Mihály 

házgondnok, Pál olvasó- és János éneklőszerzetes. A. 
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E.: MTA. Könyvtára. Kézirattár. 48. (Df. 243 694.) Alján függőpecsét helye, az oklevél 

erősen rongált, közepén lukas. 

K.:- . 

Reg.: Csizmadia A., Tanúim. Tolnám. 1972.10.; Fenyvesi, Tolna 82. 

135.1331. ápr. 7. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja előtt Lyptouia-i Bodou fia: István a maga és fr.-

ei nevében tiltakozik amiatt, hogy Donch mr. a Liptóban (in Lyptouia) fekvő Bobruch nevű 

birtokukat, melyet [IV.] László királytól nyertek adományul, elfoglalta, ezért a birtokot 

visszaszerezni igyekeznek, és a Károly királytól (H) az igazság elhallgatásával kieszközölt 

oklevelek érvényét kétségbe vonják. D. in oct. Pasce d., a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 65 271. (Szentiványi cs. lt. 26.) Hártya, zárópecsétre utaló bevágások, hátulján azonos 

korú írással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

R.: Szent-Ivány 26. 

136. (1331. ápr. 7. v. u.) 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően, amit 

az oklevélben átír (1. 91. szám), Sambuk-i Jakab királyi ember és János kóruspap ápr. 7-én (in 

oct. fe. Pasce d. prox. preteriti) a szomszédok összehívása után István mr. udvari [speciális] 

notarius-t beiktatta Tyukud v. más néven Kerekoduor birtokba. Hj.: Ny-ra a váci egyház 

Scentgurgföldje, É-raPoopmonustura~Popmonusturabirtok, ... Benye birtok, ... Borasow 

birtok. Az egyik határtárs, Bence fia Benedek fia Pál a kápt. előtt különbséget tett, hogy .... 

nem Tyukud közvetlen birtoka, hanem Tyukud és a Zugzard-i egyház Apáti nevű birtoka 

között fekszik .... [D.] ... oct. fe. Pasce d., a. eiusdem 1331. 

Á.: a 296. számú oklevélben. Az oklevél a vonatkozó résznél erősen rongált. 

Emi.: a 182., 272. és 282. számú oklevelekben. 
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K.:- . 

R.: Bakács, Pest megye 146. (hibás olvasattal). 

137.1331. ápr. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa megparancsolja a kalocsai érseknek, hogy adjon át közjegyzőséget 

(tabellionatus) annak az 5 személynek, akiket Villanova-i Elionus, a jeruzsálemi Szt. János-

ispotályosok mr.-e megnevez. D. Avinione, HL Id. Apr., [pápaságának] 15. évében. 

R.: Mollat X. 53 349. szám. (Reg.-ból). 

138. (1331. ápr. 14. e.) 

Pál c. országbíró nyílt oklevele értelmében Beche-i Imre mr., barsi c. és Leua-i vámagy 

Fábián megölése miatt 11 M.-t (partim in denariis, partim in estimatione condigna) fizessen 

Pál egykori Machow-i bán, szatmári c. és királynéi udvarbírónak két időpontban, ápr. 14-én 

(in quind. fe. Passce d.) 5 és fél M.-t, ill. máj. 26-án (in oct. Penth.) 5 és fél M.-t a 

[budafel]hévízi konvent előtt. 

Emi.: a 140. számú oklevélben. 

K.:- . 

139.1331. ápr. 14. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy megjelent előtte egyrészről Wgal-i Iwanka c. fia: Pál 

mr. a maga, valamint fr.-ei: Jakab, Miklós és István nevében Pál c. országbíró ügyvédvalló 

oklevelével, másrészt Imre fia: István és András fia: Péter. Közösen előadták, hogy bár 

Iwanka fiai Istvánt és Pétert rokonuk, néhai Pouka fia: Márton Gyunkud birtokának 

beiktatásakor ellentmondás okán a királyi jelenlét elé idézték, de ők mások jogainak bitorlói 

nem kívánnak lenni, ezért Istvánnal és Péterrel együtt úgy határoztak, hogy a leánynegyedet, 
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mely István anyjának: Anus-nak, ill. Péter feleségének, Margyth-nak, Pouka fia Márton 

leányainak jár és azt Iwanka fiaitól kérhetik, jún. 2-án (in quind. fe. Penth. prox. venturis) a 

somogyi konvent jelenlétében - miután a birtok negyedét fogott bírák útján felbecsülték és a 

somogyi konvent erről szóló oklevelét ugyanakkor a helyszínen bemutattták - Istvánnak, 

Péternek és mindazoknak, akiket megillet, kivéve Nagy (Magnus) Lőrinc fia: György részét, 

készpénzzel kifizetik, ha István és Péter szavatosság vállalása mellett minden, a 

leánynegyedben érintett rokonukat személyesen vagy ügyvédvalló oklevél útján a mondott 

időpontban a konvent elé állítják. Erről a királyné a 8. napra a konventtől jelentést kér. D. in 

Vysegrad, in quind. fe. Passce d., a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 99 930. (Batthyány lt. Acta antiqua. Gyönkőd 3. 2. 22.) Hártya, hátlapon kerek pecsét 

nyoma, újkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: Erzsébet királyné, 1336. márc. 12. Dl. 99 958. (Uo. 3. 2. 27.) 

K.:-. 

140.1331. ápr. 14. 

Bertalan perjel és a [budafeljhévízi Szentháromság-egyház [keresztes] konventje előtt 

Pál c. országbíró nyílt oklevele értelmében (1. 138. szám) Beche-i Imre mr., barsi c. és Leua-i 

vámagy ápr. 14-én (quind. Passce) 11 M.-t (partim in denariis, partim in estimatione 

condigna), vagyis a Fábián megölése miatt járó teljes összeget kifizette Pál bánnak. D. in 

quind. prenotatis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 87 011. (Esterházy cs. hg. Repositorium. 32. E. 213.) Hártya, hátlapon természetes 

színű pecsét apró töredéke. Az oklevél felső részén sérült, hátulján egykorú és újkori 

kézírással tárgymegjelölés. 

K.: - . 

141. (1331. ápr. 15. e.) 
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Pál c. országbíró a Dénes fia: István mr. által Mykola fiai: János, Elek és Péter, valamint 

ugyanezen Mykola fia István fia: Miklós, továbbá Lukács fiai: Demeter és János ellen indított 

per kezdőnapjaként ápr. 15-ét (2. die quind. fe. Pasche d.) tűzi ki. 

Emi.: a 147. számú oklevélben. 

K.: Bánffy I. 64. (Eml.-ben). 

142. (1331. ápr. 15,-máj. 14. között) 

Pál országbíró utasítja a bácsi kápt.-t, hogy Crisius fia: Péter Barychfolua és Chaakfolua 

birtokát a királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében a királyi ember és megbízható 

emberek, Márton bán fiai: Pál és Imre mr.-ek, Móric fia: Balázs és János fia: István becsüljék 

fel, és 240 M.-nyi értékben ellentmondás nem lévén Morouth-i Mihály mr.-nek iktassák. Erről 

az országbíró írásos jelentést kér. 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 

K.: AUSZ AH. 1999. CX. 37. (Eml.-ben). 

143.1331. ápr. 19. Visegrád 

Tatamer fehérvári választott [prépost], az Alba-i Szt. Miklós-egyház rektora és királyi 

alkancellár utasítja Ruben mr. Symigium-i vicec.-t és a m. szb.-it, hogy a Chege-i Gelienes 

fia: Jakab által a m. jelenléte elé hívott Chege-i Péter fia: János hadakozó jobbágy 

(exercitualis iobagio dicte ecclesie nostre) kérésére ügyét, mely az ország szokásai szerint az 

egyház bármilyen kondíciójú jobbágyának esetében az egyház mindenkori elöljárója elé 

tartozik, oklevelükkel az ő jelenléte elé tegyék át. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. an. fe. B. 

Georgii mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 597. (Múz. Ta. Véghely) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán azonos kéz 

írásával tárgymegjelölés. 

K. : - . 
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144. (1331. ápr. 20. e.) 

Pál c. országbíró utasítja Wolko m. nemességét, hogy János nádor számára 120 M. 

kétszeresét fizessék be a bácsi kápt. előtt. 

Emi.: aköv. oklevélben. 

K.:-. 

145.1331. ápr. 20. 

A bácsi kápt. előtt Pál c. országbíró korábbi oklevele értelmében (1. előző szám) Ysep fia 

János fia: István befizetett 10 M.-t Dénes királyi embernek és Andrásnak, János nádor 

emberének, a pénz begyűjtőinek. D. sabb. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 91 251. (Festetics cs. lt.) Papír, természetes színű, mandorla alakú zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán azonoskorú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.:-. 

146.1331. ápr. 21. 

Az erdélyi kápt. előtt György fia: Iuuanca, Palata~Palatka-i nemes előadta, hogy az 

erdélyi kápt. korábbi oklevele (amelyben a kápt. előtt György Palatka-i nemes tiltakozik, mert 

fr.-e: Iuuanca fia János az ő engedélye nélkül eladta a Clus m.-i Palatka birtokon lévő 

birtokrészüket András fia: Miklós Gwg-i nemesnek) más dolgaival együtt elégett, most pedig 

az abban említett Miklós fiai a nevezett birtokrészt elidegenítették, így az Telegd-i Székely 

(Siculus) Semian fia Mihály fiaihoz került, ezért Mihály fiait eltiltja a földrész elfoglalásától, 

eladásától vagy elidegenítésétől. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. domin. 

m. p. Resurr. d., a. d. 1331. 
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E.: AL. Toldalagi cs. lt. 8. (Df. 257 472.) Hátlapra nyomott pecsét nyoma, azonos korú kéz 

írásával tárgymegjelölés. 

K.: TT. 1888. 81-82. 

R.: Szabó K., Száz. 1887. pótfüzet. 76. 

Román ford.: Doc. Trans ÜL 10. 

147.1331. ápr. 22. Visegrád 

Pál c. országbíró a Dénes fia István mr. által Mykola fiai: János, Elek és Péter, valamint 

ugyanezen Mykola fia István fia: Miklós, továbbá Lukács fiai: Demeter és János - akik Péter 

kivételével, akit Mykola fiai képviseltek a szerémi kápt. ügyvédvalló levelével, mind 

megjelentek - ellen Pál c. országbíró korábbi oklevelének megfelelően (1. 141. szám) indított 

perben a tárgyalást júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. Johannis Bapt.) halasztja kétszeres bírság 

fizetése mellett, mivel az alperesek a fejenként 3, összesen 18 M. bírságot a per kezdete előtt 

nem fizették meg, és a fizetésre indoklás nélkül új határnapot kértek, a felperes viszont fizetés 

nélkül nem volt hajlandó perbe szállni. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 65 744. (Balassa cs. lt. 61.) Hártya, természetes színű, pajzs alakú zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.: Bánffyl. 63-64. 

R.: Balassa 36. 

148.1331. ápr. 23. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját, hogy Miklós és 

István, Eugen c. unokái kérésére levéltárukból állítsák ki annak a privilegiális oklevélnek a 

hiteles másolatát, amelyben Eugen c. birtokait Danus fia: Miklós és Péter fia: István között 

felosztja, s amelyről az unokáknak eddig nem volt tudomása. D. in Wysegrad, in fe. B. 

Adalbert mart., a. d. 1331. 

Á.: a 177. számú oklevélben. 
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K.:-. 

149. (1331. ápr. 24. e.) 

Drugeth János nádor és a kunok bírája emlékeztető oklevele szerint az Iuan fia: Mihály 

és a néhai Boxa fia Miklós fiai: Miklós, Francyk és Lőrinc, valamint Francyk fia: Cosma közti 

per ápr. 24-re (1. die fe. B. Georgii mart.) lett a nádori jelenlét színe elé kitűzve. 

Emi.: a 167. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 5.200. (Eml.-ben). 

150.1331. ápr. 24. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Bars város (civitas Borsiensis) részére azt a kiváltságot adja, hogy 

a város minden hospes-e az oklevél keltétől három évig adómentességet élvezzen, maguk 

közül szabadon bírót választhatnak, aki a köztük lévő ügyekben ítélkezhet, Chuturtukhel és 

Zombothel falvak az óvárosba költöznek át, a hospesek a mostani és a jövőbeli barsi 

(Borsiensis) c. és Lewa-i várnagy hatásköre alól pedig legyenek kivéve. Mihelyt számban 

gyarapodnak, azon szabadságokkal fognak rendelkezni, mint más szabad királyi városok, 

mielőbb fa védművekkel tatoznak körülvenni magukat, s az e célból városukba szállított fa 

után vámot se földön, se vízen ne fizessenek. D. in Wysegrad, in fe. B. Georgii mart., a. d. 

1331. A. 

Á.: I. Lajos király, 1351. jún. 26. Dl. 2651. (NRA. 872. 8.) E.-je nyílt oklevél volt a király 3., 

utolsó pecsétjével megpecsételve. 

K.: AO. H. 527-528. (kivonatos). 

151.1331. ápr. 27. 
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[I.] Károly király, mivel a jáki monostor leégése miatt elégtek az okiratok is, elrendeli, 

hogy tulajdonjogi kérdésben az országbírók ne rendelkezzenek. 

R.: Pór A., Száz. 1901. 832. (Széchényi-féle kéziratról). 

152.1331. ápr. 28. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a zágrábi kápt.-t, hogy a király korábbi [1330. évi] 

oklevelének megfelelően, amely a Havasalföldön (in terra transalpina) elveszett pecséttel lett 

megerősítve, László fia: Ábrahám halála okán iktassák a Zágráb m.-i Chehy birtokot annak 

hj.-a után Pál fia: Mihály vagy Moracha (A2: Marorcha)-i Éretlen (A2: Erethlen) királyi 

emberek és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében Ábrahám fr.-einek: Mártonnak és Miklósnak, 

és Ábrahám fiának: Miklósnak. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, domin. die 

prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1331. 

Á.: a 242. számú oklevélben. 

Emi.: a 402. számú oklevélben. 

K.: AO. n. 556. (kivonatos); Laszowski I. 44-45.; Smic. IX. 556. 

153.1331. ápr. 28. 

A pannonhalmi (de S. Monté Pannonié) Szt. Márton-konvent 1331. ápr. 28-i (in a. d. 

1331., die domin. p. fe. B. Georgii mart.) privilégiális oklevele értelmében a nemes Margit 

úrnő, Neuethlen fia Mark özvegye a konvent előtt ősei, félje és a maga lelki üdvéért eladja 12 

széles bécsi dénárM.-ért a győri kápt.-nak a Komárom m.-i Isop birtok egyharmadát, melyet 

egykor férjétől hitbérként kapott, annak minden tartozékával és haszonvételével együtt. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1420. márc. 12. Dl. 10 750. (NRA. 18. 48.) 

K.: - . 
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154.1331. Apr. 30. Avignon 

[XXn.] János Tragurium-i Donatus fia: Miklósnak pécsi kanonoki prebendát ad. D. 

Avinione, n. Kai. Maii., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 418b old. (Df. 291 528.) 

K.:-. 

R.: Theiner I. 530. 

155.1331. ápr. 30. Avignon 

[XXH.] János pápa Tragurium-i Donatus fia: Miklósnak Trau-i (Traguriensis) kanonoki 

prebendát ad. D. Avinione, II. Kai. Maii., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 97 vol. 571a old. (Df. 291 523.) 

K.: Theiner, Mon. Slav. 1.182-183.; Mollat X. 53 536. szám; Smic. IX. 556-558. 

156. (1331. ápr. 30. Avignon) 

[XXII.] János pápa a traui (Traguriensis) Keresztelő Szt. János-monostor apátját, a győri 

prépostot, és a Sebenico-i (Sibenicensis) főesperest utasítja Tragurium-i Donatus fia Miklós 

traui (Traguriensis) kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, n. Kai. Maii., 

pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 97 vol. 571a old. (Df. 291 523.) 

R.: Theiner, Mon. Slav. I. 183.; Mollat X. 53 536. szám; Smic. IX. 558. 
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157. (1331. ápr. 30. Avignon) 

[XXII.] János pápa a győri prépostot, a kalocsai egyházm.-i Haii-i Szt. Lőrinc-egyház 

prépostját, és a zágrábi egyházm.-i Chorca-i főesp.-t utasítja Donatus fia: Miklós pécsi 

kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, II. Kai. Maii., pápaságának 15. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 418b old. (Df. 291 528.) 

K. : - . 

R.: Theiner I. 530. 

158.1331. ápr. 30. Avignon 

[XXH.] János pápa tudatja Berengar fia: Jakabbal, a Szt. Benedek-rendi Carcassone 

(Carcassonensis) egyházm.-i Lagrasse-i (Grassensis) monostor gondnokával és Bonofato-i 

Raymunddal, a Limoges (Lemovicensis) egyházm.-i Szt. Mihály-egyház rektorával, hogy 

Drugect Vilmos (Guilielmus) szepesi c. kérésére annak földjein, vagyis az esztergomi és egri 

egyházm.-hez tartozó területeken a plébániák szegénysége miatt a prédiális tizedek - amelyek 

az egri püspököt és az esztergomi egyházm.-be tartozó szepesi prépostot illetik - fele a 

plébániák és a plébánosok szükségleteire maradjon. D. Avinione, n. Kai. Maii, [pápaságának] 

15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 540-541. 

R.: Str. m. 189. 

159.1331. ápr. 30. Avignon 

[XXH.] János pápa tudatja Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nuncius-

okkal, hogy Drugect Vilmos (Guilielmus) szepesi c. kérésére azokat a falvakat, amelyeket 

Vilmos saját lelki üdvéért, ti. az esztergomi egyházm.-be tartozó Ófalut (villa Antiqua) a 

karthauzi remeték (S. Antonii Cartusiensis ordinis) Szűz Mária-monostorának, ill. Stedekercu 
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falut - ahol a szent iránti tiszteleből és saját temetkezési helyéül Szt. Annának kolostort épített 

- az egri egyházm.-be tartozó Sarus-i ágostonos remetéknek adta minden tartozékukkal és 

haszonvételükkel együtt, az egri és a esztergomi egyházm.-i szepesi prépost joghatósága alól 

kiveszi. D. Avinione, H Kai. Maii, [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 541-542. 

R.: Str. m. 189. 

160.1331. ápr. 30. Avignon 

[XXD.] János pápa tudatja Berengar fia: Jakab és Bonofato-i Raymund apostoli nuncius-

okkal, hogy Drugect Vilmos (Guilielmus) szepesi c. kérésére annak az esztergomi és az egri 

egyházm.-be tartozó Podolni és Terubes városaiban (oppidum) felmentést ad a plébániák és 

egyházak után járó tizedek fizetése alól, amely az esztergomi egyházm.-be tartozó szepesi 

prépostot, ill. az egri püspököt illetné, mivel azok a plébánosokat sokszor megterhelték. D. 

Avinione, n. Kai. Maii, [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K.: Theiner I. 542. 

161.1331. ápr. 30. Avignon 

[XXH.] János pápa megengedi a szepesi c.-nek, hogy esetleges fontos ügyei miatt a misét 

saját v. más pappal korábban, virradat előtt mondathassa anélkül, hogy ez bűnt vonna maga 

után, figyelmeztetve őt, hogy a mentességgel kíméletesen bánjon, mert az oltárszolgálatnak 

nem az éjjel, hanem a nappal, Jézus Krisztus világossága az ideje. D. Avinione, II. Kai. Maii, 

[pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 82a old. (Df. 291 661.) 

K : Theiner I. 541. 
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R.: Str. m. 189. 

162.1331. ápr. 

A [pécs]váradi monostor konventje előtt Orman-i Embil fia Fülöp fia: Bytow a Baranya 

m.-i Laymer földjén lévő 26 hold összefüggő szántóföld részét és egy hozzá tartozó telket 

(sessio) szérűs hellyel, amiket a monostor korábbi privilégiuma szerint ő és apja vásárlás 

jogán bírtak, eladja örök jogon Beche-i Chata fia: Egyed mr.-nek 6 báni dénárM.-ért. Erről a 

monostor pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1331., mense Apr., Domokos lévén 

a dékán, Frigyes az őr-, Lénárd az éneklőszerzetes. A. 

E.: Dl. 76 438. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 101.) Hártyán függő pecsétre utaló bevágások. 

K.: Z. I. 374. 

R.: Kőfalvi T., Pécsvárad 60-61. 

163. (1331. máj. 1. e.) 

[I.] Károly király a speciális notarius-a: István mr., és Kata-i Pouka fia Péter fia: Zunyug 

(dict.) András királyi ifjú (iuvenis aule nostre) közötti Tyukud, másnéven Kerekoduor nevű, 

Heweswywar m.-i, a Zagyova folyó mellett levő birtok tulajdonjoga körül folyó perben a 

feleket máj. 1-jére (ad oct. B. Georgii mart.) a királyi különös jelenlét elé idézi. 

Emi.: a 182. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 529. (Eml.-ben). 

164. (1331. máj. 1. e.) 

A budai kápt. előtt György fia: Péter mr. Hasságh birtokot privilégiumok bemutatásával 

Petheo-nek adja. 

Emi.: a 169. számú oklevélben. 
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K.: Wagner, Sáros 333.; F. VIII. 3. 515. (mindkettő Eml.-ben). 

165. (1331. máj. 1. e.) 

Az egri kápt. Hassagh birtok határairól szóló oklevelet ad ki. 

Emi.: a 169. számú oklevélben. 

K.: Wagner, Sáros 333.; F. VIII. 3. 515. (mindkettő Eml.-ben). 

166. (1331. máj. 1. e.) 

A váradi kápt. előtt a Nogsemyen-i Mihály fia: László, valamint Gabriam fia: János és 

Zekul-i Chepanus fiai: Lőrinc és Geleth közti pert a felek akaratából máj. l-re(adoct. B. 

Georgii mart.) halasztották az országbíró elé. 

Emi.: a 178. számú oklevélben. 

K.:- . 

167.1331. máj. 1. Buda 

Drugeth János nádor és a kunok bírája tudatja, hogy korábbi emlékeztető oklevele 

értelmében (1. 149. szám) ápr. 24-én (primo die fe. B. Georgii mart.) Iuan fia: Mihály előadta, 

hogy az Arad városnál megtartott nádori közgyűlésen (congregatio) Ompud nevű örökölt 

birtokán - amelyet korábban Boxa fia: Miklósnak zálogba lekötött, majd visszavásárolt - hj.-t 

kívánt foganatosítani, de Boxa fia: Miklós ennek ellentmondott, amelynek okáról Franchyk 

fia: Cosmas személyesen, valamint Zumutur-i Miklós - az apjuk halála miatt perbeszálló 

Miklós fiai: Miklós, Francyk és Lőrinc nevében, a Lelesz-i konvent ügyvédvalló oklevelelével 

- előadták, hogy Mihály a határ kijelölésekor fele részben Cosmas és Miklós fiainak 

Zeredahel nevű birtokán is határt akart állítani, ezért ellentmondva eltiltották attól, mivel 

privilégiummal tudták bizonyítani igazukat. A nádor bírótársaival együtt úgy döntött, hogy a 
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nagyobb biztonság kedvéért a feleket személyesen v. képviselőik útján Ompud és Zeredahel 

birtokokra rendeli, és a szomszédok és határtársak összehívása után Cosmas, valamint Miklós 

fiai részéről Benedek fia: László, Dénes fia: András v. János fia: Máté, ill. Mihály részéről 

Bathur (dict.) János, Marcell fia: László v. Panki-i Máté nádori emberek és a Lelesz-i konvent 

tanúbizonysága jelenlétében máj. 26-án (1. die oct. Pent.) a Cosmas és Miklós fiai által 

bemutatott [V.] István király (H) privilégiuma szerint hj.-t és birtokba iktatást kell végezni. 

Erről a nádor a hj. 8. napjára jelentést kér. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1331. 

Á.: a 216. számú oklevélben. 

K : F. Vm. 5. 200-202. (Á.-ban). 

168.1331. máj. 1. 

A szekszárdi konvent 1331. máj.l.-jén (a. d. 1331., in die BB. Philippi et Iacobi ap.) kelt 

privilegiális oklevele átírja a konvent 1330. aug. 2-án kelt nyílt oklevelét, amelyben Bewkwn 

fia: László, Dénes fia: Miklós és Bethlem fia: János fogott bírák által, a konvent 

tanúbizonysága, Pál áldozópap jelenlétében olyan egyezségre jutnak, hogy a köztük, és Máté 

fiai: Kopaz, János, Péter, Balázs és Sebestyén közti pert úgy szüntetik meg, hogy minden 

Bodrog és Tolna m.-i örökölt birtokukból megadják Kopaz-nak és testvéreinek az anyjuknak 

járó leánynegyedet. 

Tá.: Szécsényi Frank országbíró, 1407. jún. 7. Dl. 42 922. (Múz. Ta. Jankovich). 

K.: - . 

169.1331. máj. 1. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt. előtt megjelent Sóvár-i György fia János fia: 

László, másrészről Hassagh-i Synka fia: Petheo. László előadta, hogy hűséges szolgálatai 

jutalmául, melyet az először atyjának, majd neki nyújtott, továbbá közeli rokonság okán 

Synka fia: Petheo-nek adja Hassagh birtokot örök jogon annak minden tartozékával és 
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haszonvételeivel együtt azon határok mellett, melyek az egri kápt. oklevelében (1. 165. szám), 

ill. György fia: Péter mr., atyai nagybátyja kérésére a budai kápt. oklevelében (1. 164. szám) 

lettek megállapítva, elismerve Péter mr. adományát. A kápt. az oklevél visszahozása esetén 

privilégium kiadását ígéri. D. in oct. B. Georgii mart., a. d. 1331. 

K.: Wagner, Sáros 333.; F. VEI. 3. 514-515. (Wagner alapján). 

170.1331. máj. 3. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Magyar Pál mr. Gymus-i várnagy, ill. Miklós fia: Bytow 

előadták, hogy bár korábban összekülönböztek azon, hogy Magyar Pál az egykor fiúörökösök 

nélkül elhalt Barabás fia: Leustachius Szerém m.-i Dawchy birtokát kérte magának örök jogon 

a királytól, és szokás szerint hj.-t és beiktatást kért magának, ahol is Miklós fia: Bytow, 

Leustachius veje ellentmondott, azt állítva, hogy a király korábbi privilegiális oklevele 

(melyben az uralkodó engedélyezte Barabás fia: Leustachius-nak, hogy fiúörökösök híján még 

életében szabadon átadhatja Szerém m.-i Dawchy birtokát), valamint a Kw-i kápt. 

privilégiuma (melyben a kápt. előtt Barabás fia: Leustachius átadja Szerém m.-i Dawchy 

birtokát leányának és leendő vejének, Miklós fia: Bytow-nak eljegyzési ajándék gyanánt) 

alapján az őt illeti. Magyar Pál látva az okleveleket, fogott bírák segítségével kiegyezett 

Bytow-val, hogy ha Bytow-nak feleségétől, Leustachius leányától gyermeke születik, akkor 

örökösei örökölnek, mivel apósa a földet nekik adta, ha pedig jelenlegi feleségétől sem fiú-, 

sem leánygyermeke nem születik, akkor Dawchy birtok Magyar Pál mr. kezére jut. A király az 

oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in Wyssegrad, in fe. Inv. S. 

Crucis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2652. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson. 55. 2.) Hártya, hátlapon 

természetes színű, kerek pecsét apró töredéke, középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. II. 533. (kivonatos) (máj. 13-i keltezéssel). 

171.1331. máj. 3. Visegrád 
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[I.] Károly király (H) tudatja, hogy a pozsonyi kápt. kérésére utasította a nyitrai kápt.-t (1. 

116. szám), hogy a pozsonyi vár földje mellett levő Kusthorny~Kusthorne nevű birtokrészen a 

szomszédok összehívása után hj.-t tartsanak és iktassák azt a pozsonyi kápt. tulajdonába. A 

király a nyitrai kápt. jelentését látva (1. 122. szám) az ott leírt határok mellett a birtokrészt a 

kápt. örök jogú tulajdonában megerősíti. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium 

kiadását ígéri. D. in Wyssegrad, in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. mit. D. 2. 23. (Df. 272 999.) Hátlapra nyomott pecsét 

nyoma. 

Á.: 1. győri kápt., 1392. ápr. 3. HHStA. Handschriftenabteilung Österreichische weltliche 

Archive. Weiss 158. 450. 454. (Df. 258 544.) (18. sz.-i Má.-ban). 

2. győri kápt., 1392. ápr. 3. SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. mit. D. 2.24. (Df. 273 000.) 

K.: Str. m. 190-191. (E.-ről). 

172.1331. máj. 3. 

Erzsébet királyné (H) István mr. Wysegrad-i vámagy kérésére átírja és megújítja férje, 

[I.] Károly király (H) az Esztergom m.-i Nyrmal birtok adományozásáról szóló 1326. aug. 30-i 

oklevelelét, mivel István mr. a kezdetektől kitartott [I.] Károly mellett, kilenc alkalommal 

követségbe is ment a tengeren túl, hűségével és leleményességével sok jó szolgálatot tett a 

királynak. Erről a királyné autentikus kettőspecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. 

Herricus veszprémi püspök, királynéi kancellár keze által, a. d. 1331., V. Non. Mai. A. 

E.: Esztergomi székesfókápt. mit. 29. 1. 7. (Df. 236 709.) Függőpecsét, hátoldalán 

tárgymegjelölés. 

K.: F. VEI. 3. 533-535.; Str. m. 189-190. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. X. 356. szám. 

173.1331. máj. 3. Visegrád 
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Drugetter János nádor és a kunok bírája utasítja az egri kápt.-t, hogy Detricus fia 

Benedek fia: Miklós panaszára, miszerint a Gumur m.-i Bidna birtok és egyéb birtokok 

tárgyában per folyik közte és Batiz fia: Miklós között, és ennek dacára Batiz fia: Miklós Bidna 

birtokon aranybányát talált és nyitott, a kápt. tanúbizonysága Mekleter-i Gábor v. Pantyk fia: 

Péter királyi ember jelenlétében tiltsa el Miklóst az aranybányahasználatától és a hasznok 

beszedésétől. Erről a nádor írásos jelentést kér. D. in Visegrád, in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1331. 

Á.: a 219. számú oklevélben. 

K.:- . 

174. (1331. máj. 5. e.) 

János mr., borsodi főesp., Miklós egri püspök általános vikáriusa, minthogy bírói ítélete 

szerint Nogmihaly-i András fia: Lőrincnek, akit nővére, Miklós egykori erdélyi vajda özvegye 

végrendeletileg jelölt ki hitbére, jegyajándéka és leánynegyede megszerzésére, tanúkat kell 

állítania máj. 5-től máj. 19-ig (a die domin. prox. an. fe. Asc. d. nunc venturum usque fe. Pent. 

subsequens immediate) Miklós egykori erdélyi vajda fia: Móric mr. és Medies-i István fia: 

István ellenében, utasítja Karaz-i Miklós és Varada-i István egyházi rektorokat, hogy kiküldött 

embere, Mátyás káplán jelenlétében a Lőrinc mr. által megnevezett tanúkat Varada faluba 

alkalmas időpontra idézzék meg. 

Emi.: a 496. számú oklevélben. 

K.: Sztáray I. 67-68. (Eml.-ben). 

175.1331. máj. 6. 

[I.] Károly király (H) előtt megjelent Vgal-i Iwanka c. fia: Pál mr. a maga, valamint ff.-

ei: Jakab, István és Miklós nevében Pál c. országbíró ügyvédvalló oklevelével, ill. Elek fia: 

Gergely a maga, és fr.-e: János nevében. Gergely előadta, hogy fr.-e nevében is beleegyezését 

adja a Fejér m.-i Moha birtok Aladár fia: Imre által Iwanka c. fiainak való eladásához, 

amelyről királyi és királynéi privilégiumok, valamint a pécsi káptalan nyílt oklevele is 
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tanúskodik. Mivel fr.-e, János ezen ügyben tett nyilatkozatát nem tudta ügyvédvalló oklevéllel 

igazolni, ezért Jánosnak júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohaniis Bapt.) kell a király színe előtt 

ugyanerről nyilatkoznia és a királytól erről oklevelet szereznie. D. in Wyssegrad, f. II. prox. p. 

fe. BB. Philippi et Iacobi ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 99 931. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Moha 3. 2. 66.) Hártya, hátlapon kerek pecsét 

nyoma, középkori és újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: 

176. (1331. máj. 7. e.) 

[I.] Károly király (H) a [pécsjváradi monostor konventjének éves mandátumot ad, hogy a 

Buda melletti Nyulak szigeti (de insula Leporum prope Budám) apácák kérésére küldjék ki 

tanúbizonyságukat Dabaca-i Miklós királyi ember társaságában, akit a király idézések, 

vizsgálatok, hj.-ok, iktatások és eltiltások esetén általános poroszlóként (generalem in 

pristaldum) rendelt ki. 

Emi.: a 197. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 3. 559. (Eml.-ben). 

177.1331. máj. 7. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 148. szám) levéltárából átírja a szepesi kápt. 1310. júl. 1. v. 

2-i oklevelét, amelyben Eugen c. unokái, Danus fia: Miklós és Péter fia: István között 

felosztja birtokait. A kápt. erről új pecsétjével megjelölt oklevelet állít ki. D. f. III. prox. an. 

Asc. d., a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 598. (Múz. Ta. Fejérpataky) Hártya, hátlapi pecsétre utaló bevágások. 

91 



92 

Á.: szepesi kápt., 1730. jan. 14. Dl. 107 848. (hiteles Má.-ban) = Magángyűjtemények. 

Adorján-Szeleczky cs. 3. 2. 76. (Df. 286 085.) (Az oklevélből csak az 1310. évi átírt oklevelet, 

valamint a kiadót és a dátumsort tartalmazzák). 

Má.: Dl. 1753. (NRA. 388. 29.) (18. sz.-i). 

K..  —. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-oklt. II. 916. szám. 

178. 1331. máj. 8. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy Nogsemyen-i Mihály fia: Lászlónak, akit  a  váradelőhegyi 

Szt. István-monostor konventjének ügyvédvalló oklevelével András képviselt, a Gabriam fia: 

János és Zekul-i Chepanus fiai: Lőrinc és Geleth elleni perében — amely a a váradi kápt. 

oklevele értelmében (1. 166. szám) máj. 1-re (ad oct. B. Georgii ma rt .) lett az országbíró elé 

halasztva — júl. 1-re (ad oct. Nat. B. Johannis Bapt.) új határnapot tűz ki. D. in Wyssegrad, 8. 

die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.:  Dl. 50 904. (Kállay cs. lt. 1300. 294.) Hártya, természetes színű, zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:  —. 

Eml.: a 261. számú oklevélben. 

R.: Kállay I. 86. 

179. 1331. máj. 8. 

Bertalan  fr., perjel és a [budafel]hévízi Szt. Háromság-egyház keresztes konventje elő tt  

megjelent egyrészről Beseneu (Tá: Besenew)-i Barnabás fia: Jakab mr., másrészről nővérei 

fiai: Fábián fia: Domokos és Péter fia: Jakab. Jakab mr. előadta, hogy [unokaöccse], Berende 

fia: István földjét, amelyet Drugeth János nádortól és a kunok bírájától 2 bécsi M.-ért cserélt 

el, rokonai egyetértésével Domokosnak és Jakabnak adja örök jogon minden tartozékával és 

haszonvételével együtt 10 forgalomban levő ezüstM.-ért szavatosság vállalásával. Az oklevél 
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visszahozatok esetén a konvent függőpecséttel megerősített oklevél kiadását ígéri. D. in vig. 

Asc. d., a. eiusdem 1331. 

Á.: hévízi konvent, 1338. ápr. 24. > Kont Miklós nádor, 1364. márc. 30. Dl. 2654. (NRA. 

198. 13.). Az átíró oklevél szerint E.-je nyílt oklevél volt. 

Tá.: Opuliai László nádor, 1368. júl. 12. Dl. 41 755. (Múz. Ta. 1903. 4.). Az átíró oklevél 

szerint az oklevél privilegiális átiratban lett bemutatva. 

K.:- . 

R.: Bakács, Pest megye 146. 

180.1331. máj. 8. 

Baldinus fia: Miklós c. bíró, valamint Móric fia: Gehan c., Mihály fia: Miklós c., 

Godinus fia: István c., Kunchel fia: Tamás mr., Gileth fia: István, Rubinus fia: György, 

Hurnicus fia: István, Anda mr., Hermán fia: István és Nigra fia: István esztergomi esküdtek 

tudatják, hogy Boyon-i (dict.) Egyed c., a felesége: Erzsébet úrnő és lánya: Katalin színük 

előtt előadták, hogy az esztergomi területen lévő Burkuta nevű szőlőt, mely az esztergomi 

egyház kápt.-jának, ill. a Szt. Domonkos hitvalló-egyház földje között található, mely É-ról 

Nigram fia: István, Ke-ről pedig Gehan mr. molnár szőlőjével határos, minden 

haszonvételével együtt örök jogon eladták 50 forgalomban levő ezüstM.-ért a szintén 

jelenlévő Perettoldus~Perethtoldus mr. királyi orvosnak szavatosság vállalásával, és 

különösen a jó emlékezetű Tamás esztergomi érsek hajdani kezese, Márton fia: Péter, ill. [...] 

fia másik Péter, Erzsébet úrnő kezese zaklatásától védik meg. Az oklevéladó erről a felek 

kérésére kettőspecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 

1331. A. 

E.: Dl. 2655. (NRA. 337. 8.) Hártyán, lila-zöld zsinóron természetes színű, kerek, sérült függő 

kettőspecsét, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés „Burkuth" névalakkal. 

Á.: Esztergom város, 1332. márc. 8. Dl. 2698. (NRA. 409.18.) 

K.: AO. H. 528-529. (kivonatos) (Á.-ról). 

R.: Str. m. 191.; WertnerM., Száz. 1893. 604. 

Megj.: A [..] közti rész mind az eredeti, mind az átírt oklevélen üresen van hagyva. 
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181.1331. máj. 9. Tapolca 

Chaba c., Miklós mr. zalai c. albírája (viceiudex) és Zala m. 4 szb.-ja tudatják, hogy az 

Olivér fia: István, valamint Mihály és Domokos, ill. Kelemen, valamint Miklós fiai: Mihály, 

Domokos, Gergely és György közötti ügyeket, melyeket máj. 9-én (in fe. Asc. d.) indítottak 

előttük, János nádor jelenlegi közgyűlése miatt máj. 16-ra (ad oct. fe. prescripti) halasztják. 

Ugyanez vonatkozik az ekkor előttük folyó összes ügyre is, a felek pedig kötelesek a mondott 

időpontban haladéktalanul megjelenni. D. inTopplicha, in fe. Asc. d., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2656. (Acta Paulinorum. Rendezetlen) A restaurált papíron egy pajzs alakú és egy 

kerek zárópecsét természetes színű töredéke, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Má.: Dl. 25 797. (Ismeretlen proveniencia) (18. sz.-i, kisebb kihagyásokkal és Chaba c. 

helyett helytelen Elias c. átírással). 

K.: Zalai. 256-257. (E.-ről). 

182.1331. máj. 10. Visegrád 

[I.] Károly király tudatja, hogy Tyukud, más néven Kerekoduor nevű Heweswywar m.-i, 

a Zagyova folyó mellett levő, örökösök nélkül a királyra háramlott birtokot speciális nótárius-

ának, István mr.-nek adta örök jogon, s mikor István mr. a budai kápt. erről a beiktatásról 

szóló oklevelét (1. 136. szám) bemutatta, és a beiktatásról a királytól autentikus nagyobb 

pecsétjével ellátott nyílt oklevél kiadatását kérte, akkor Kata-iPouka fia Péter fia: Zunyug 

(dict.) András királyi ifjú (iuvenis aule nostre) a király előtt ellentmondott, ezért a feleket a 

királyi különös jelenlét elé idézte máj. 1-jére (ad oct. B. Georgii mart.) (1. 163. szám), amikor 

András bemutatta [IV.] Béla király (H) privilégiumát, amelyből kiderült, hogy az egykor az 

örökös nélkül elhalt aranyművesek földjét Béla király pohárnokának, Kata-i Péter mr.-nek 

adta örök jogon. Mivel András a király kérdésére tagadta, hogy Kata-i Péternek örököse lenne, 

s azt állította, hogy a nemzetségi ágból elküldték és eltávolították, továbbá Béla király 

adománya csupán Kata-i Péternek és örököseinek szólt, valamint mivel András semmilyen 

rokonságban nincs Kata-i Péterrel, Tyukud birtokot érintő igényeiről teljesen lemondott, ezért 
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a király a főpapokkal és a bárókkal is megtanácskozta az ügyet, és megtudta, hogy Tyukud 

birtok a királyi adományozáshoz tartozik, így a birtokot István mr.-nek adta örök jogon, 

Zunyug Andrásra pedig örök hallgatást ítélt az ügyben. D. in Wysegrad, 10. die oct. B. 

Georgii mart. predictarum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2657. (NRA. 955. 10.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró töredéke, 

középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. D. 529-531. 

183.1331. máj. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Patha fia Demeter fiai: Olivér és Kernen panaszt tettek, mivel 

Berend fiai: Márton mr. és Beren~Berend, valamint György fia Simon szerviensei márc. 21-én 

(f. V. an. domin. Ramispalmarum) tolvajként Pyspyky nevű falujukba mentek, és onnan a 

falubeliektől 5 lovat elraboltak, a Pathay-i és más környező falvakban lakó népek 4 lovat 

elkötve követték őket, az egyik tolvajt sikerült elfogniuk, akit fel is akasztottak, de az 5 lovat a 

tolvajok elvitték, miközben Márton és Berend, valamint Demeter fiai között per állt fenn. A 

király ezért megparancsolja a budai kápt.-nak, hogy szentmártoni (de S. Martino) Mihály v. 

Miklós fia: István királyi emberek jelenlétében küldje ki tanúbizonyságát, és derítse ki az 

igazságot. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, in crastino Asc. d., a. eiusdem 

1331. 

Á.: a 212. számú oklevélben. 

K.:-. 

184.1331. máj. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Pata fia Demeter fiai: Olivér és Kemin panaszt tettek, mivel 

Berend fiai: Márton mr. és Berend, valamint György fia Simon szerviensei márc. 21-én (f. V. 

an. domin. Ramispalmarum) tolvajként Pyspuky nevű falujukba mentek, és onnan a 

falubeliektől 5 lovat elraboltak, a Patay-i és más környező falvakban lakó népek 4 lovat 
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elkötve követték őket, az egyik tolvajt sikerült elfogniuk, akit fel is akasztottak, de az 5 lovat a 

tolvajok elvitték, miközben Márton és Berend, valamint Demeter fiai között per állt fenn. A 

király ezért megparancsolja Bertalan perjelnek és a [budafeljhévízi Szt. Háromság-egyház 

keresztes konventjének, hogy Zenthmartun-i Mykocha v. Choz-i Miklós fia István királyi 

emberek jelenlétében küldje ki tanúbizonyságát, és derítse ki az igazságot. Erről a király írásos 

jelentést kér. D. in Wyssegrad, in crastino Asc. d., a. eiusdem 1331. 

Á.: a 214. számú oklevélben. 

K.:- . 

185.1331. máj. 11. 

János fi., a Scepus-i ciszterci rendi Szűz Mária-monostor apátja és konventje előtt 

megjelent Beka, a Scepus-i Szt. Márton-egyház kanonokja, János mr. szepesi prépost és a 

kápt. nevében, és elpanaszolta, hogy Arnold fiai: Jakab és Hank Gargou-i nemesek Both 

(dict.) János famulusukkal együtt más rokonaik tanácsára és megbízásából máj. 10-én (f. VI. 

prox. p. fe. Asc. d.) fényes nappal, koradélután (hora none) felfegyverkezve Kristóf mr., 

egykori szepesi olvasókanonok házához mentek, és őt álmából felverve saját házában 

megölték, ezért tiltakozásul a kápt.-t és az egész egyházi rendet ért sérelem miatt pert fognak 

kezdeményezni. D. sabb. prox. p. fe. Assc. d., a. incarn. eiusdem 1331. 

E.: SA. Levoca. Szepesi kápt. mit. 1. rész 1. 2. 3. (Df. 272 185.) Hátoldalán tárgymegjelölés, 

hátlapra nyomott pecsét nyoma. 

Má.: SA. Levoca. Szepesi prépostság lt. 492/a. 3. 23. 185. (Df. 264 633.) (18. sz.-i). 

K.: Wagner I. 315-316.; F. VIII. 3. 554. (mindkettő Má.-ról). 

R.: Str. m. 191. 

186.1331. máj. 12. 

Az egri kápt. tudatja, hogy megjelent színe előtt Baranya-i Balázs fia: Miklós a maga, 

valamint felesége, Nemety-i Benedek fia Simon lánya, Klára nevében, és a Heweswyuar m.-i, 
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Zagyva folyó mellett lévő Fedemus birtok negyedrészét, mely feleségét leánynegyed gyanánt 

illette meg, minden haszonételével és tartozékával együtt, a Zagyva folyón levő malomhellyel, 

... erdőkkel ... rétekkel, és szőlőkkel a szintén jelenlévő Rátolt nb. László egykori bán fia: 

Olivérnek adja örök jogon 8 garasM.-ért. Mivel azonban a kápt. nem tudja, hogy az említett 

nemes hölgy valóban Simon lánya-e, valamint a birtok eladását ... engedélyezik-e, ezért 

[kiküldték tanúbizonyságukat], aki a felekkel újra visszajőve elmondta, hogy nemesektől és 

nem nemesektől, különösen Paztoh falu bírájától és esküdtjeitől megtudta, hogy az úrnő 

valóban Simon lánya, ... aki férjének az eladást engedélyezte, továbbá az adásvétel a 

szomszédok tudtával és engedélyével történt. D. in domin. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 

1331. 

Á.: a 207. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 531-532. (hiányos). 

187.1331. máj. 12. Scanentek 

Preczlaus, bencés rendi Scanentek-i prépost, a tárcái (Tarcensis) districtus-beli 

plébánosok, ill. az egri püspök és Henrik Eppries-i plébános közötti ügy apostoli szék által 

delegált bírója meghagyja a ferences rendi Antiqua és Nova Sandecz-i fr.-eknek, hogy 

ahányszor n em t ud j elen 1 enni a p erben m onostora ü gyei m iatt, h elyettesét ö nmaguk k özül 

állítsák ki az ügy megtárgyalására. D. in Scanentek, IV. Id. Maii, a. d. 1331. 

Á.: Gostinai János közjegyző, 1332. jún. 13. u. SA. Kosice. Szepesi kápt. mit. 2. rész 11. NB. 

19. [pag. 1-2.] (Df. 275 939.) 

K.:-. 

188. (1331. máj. 13. v. u.) 

Domokos mr. bírói oklevele értelmében Miklós fiai: János és Demeter, valamint Muthou 

fr.-e: Domokos, Delne-i nemesek, máj. 13-án (f. n. prox. p. fe. Assc. d.) megjelentek a Synka 
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fia: Péter, annak F...-Í jobbágyai és villicusa, valamint szerviensei: Chub és Chos fia: Péter 

elleni perben. 

Emi.: a 407. számú oklevélben. 

K.:-. 

189.1331. máj. 13. 

A csázmai kápt. tudatja, hogy megjelent előtte egyrészről Gorbonuch-i László fia: Tamás 

a felesége: Chala úrnő, Sagudli fia Máté leánya nevében, másrészről Bodor fia: Péter a maga 

és ff.-e: István nevében. Tamás a kápt. előtt felmenti Bodor fiait a felesége leánynegyedét 

illető minden perbeli követelése alól, mivel a leánynegyed pénzbeli kielégítést nyert általuk. 

D. f. II. prox. an. fe. Assc. d., a. eiusdem 1331. 

E.: AH. Zagreb. Diplomata latina 3. 77. (Df. 230 327.) Hátlapra nyomott pecsét nyoma. 

K.: Smic. IX. 559. 

190. (1331. máj. 14. e.) 

[I.] Károly király utasítja a vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ját, hogy Holostow-i 

Markys fia: János királyi ember társaságában küldje ki tanúbizonyságát, hogy azok a Naadasd 

nb. László fia: János és Vencel fia: György tulajdonát képező Vasvár m.-i Belmura v. más 

néven Peteunich birtokon határújítást és iktatást végezzenek János és György számára. 

Emi.: a 208. számú oklevélben. 

K.: Bgl. IV. 90. (Eml.-ben). 

191.1331. máj. 14. 
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Theophilus prépost és az esztergomi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

gyűrűspecséttel megjelölt parancslevelének megfelelően (1. 43. szám) Cher-i Gergely királyi 

emberrel kiküldték tanúbizonyságukat, Nemti-i Miklós áldozópapot, aki máj. 8-án (f. IV. 

prox. an. fe. Asc. Christi) a Myzmeueleu-i, Palast-i és Zalatna-i népeket eltiltotta a Bozouk-i 

kolostor Zamar birtokának, a Myzmeueleu-i, Német (Theutonicalis) Domanik-i és Nemti-i 

népeket pedig a kolostor ThoutDamanyk birtokának használatától és haszonvételeinek 

beszedésétől. D. f. ül. prox. an. oct. fe. Asc. Christi, a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 2642. (Acta jesuitica. Tyrnavia 13. 33.) Papír, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán 

azonoskorú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: AO. II. 534-535. (kivonatos). 

R.: Str. m. 191. 

192.1331. máj. 14. Dalmad 

Simon mr. Tolna m.-i vicec. és a m. 4 szb.-ja előtt Chep-i Bors fia: Bors mr. abban az 

ügyben, amit Móric fia: István Dohnold-i hospes indított ellene, rokonát, Dada-i Lőrincet 

bízza meg, hogy máj. 28-án (f. ül. p. fe. d. Trinit.) ügyvédként képviselje. D. in Dalmad, f. ül. 

prox. an. fe. Pent., a. d. 1331. 

E.: Dl. 49 240. (Mérey cs. lt. 21.) Erősen vízfoltos, a hártyán két zárópecsétre utaló 

bevágások. 

K. : - . 

R.: Szakály, Tolna 98-99.; Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1992.15. 

193.1331. máj. 14. Sáros 

Drugeth Vilmos (Wyllermus) mr., Scepus-i és Wyuar-i c. tudatja, hogy Eperyes város 

hospeseit azok szabadsága szerint a tűzifa, épületfa és szén után fizetendő vám alól felmenti, 

ezért utasítja a vámok birtokosait és vámszedőiket, hogy az oklevél dátumától kezdve ennek 

megfelelően járjanak el. D. in Sarus, f. III. prox. an. oct. fe. Assc. Christi, a. eiusdem 1331. 
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E.: OA. Presov. Eperjes város lt. 6. (Df. 228 442/1.) Hátulján középkori kézírással 

„telonicales", zárópecsét nyoma. 

Má.: OA. Presov. Eperjes város lt. 6. (Df. 228 442/2.) (19. sz.-i.). 

K.: Wagner, Sáros 211-212.; Bárdossy, Moldav. 99-100.; F. Vm. 3. 562-563.; Juck 1 IS-

II 9. (mind E.-ről). 

R.: Iványi, Eperjes 16.; Csőre, Erdőgazdálkodás 272. 

194. (1331. máj. 14,-máj. 26. között) 

A bácsi kápt. jelenti, hogy Pál országbíró parancslevelének megfelelően (1. 142. szám) 

Crisius fia: Péter Barychfolua és Chaakfolua birtokából 240 M.-nyi részt Morouth-i Mihály 

mr.-nek akartak iktatni, de Márton bán fia: Miklós királyi ember és a kápt. tanúbizonysága 

jelenlétében máj. 14-én (f. ül. prox. p. fe. Assc. d.) a birtokbecslésre kijelölt Márton bán fiai: 

Pál és Imre mr.-ek, valamint Móric fia: Balázs nem jelentek meg, egyedül csak János fia: 

István, ezért a becslést nem hajtották végre, hanem Crisius fia: Péter Barychfolua birtokát az 

ügy végleges lezárásáig Mihály mr. emberének iktatták. 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 

K.: AUSZ. AH. 1999. CX. 37. (Eml.-ben). 

195.1331. máj. 15. Déva 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. utasítja az erdélyi kápt.-t, hogy Noglok-i Kylianus fia: 

András v. Chekelaka-i Lukács fia: Miklós vajdai emberekkel küldje ki tanúbizonyságát az 

Aranyos melletti székelyek universitas-ához, és idézzék meg őket a vajda elé Gerus birtok 

határaira vonatkozó okleveleik bemutatására végett, amelyről azt mondták, hogy királyi 

adományozás alá esik, ezért azt maguknak kérték, de Gerend-i Péter fia: Miklós c. azt 

oklevelekkel a király előtt magának tudta bizonyítani, ezért a király az igazságos 

határkijelölésre a vajdát kérte meg. Erről a vajda írásos jelentést kér. D. in Dewa, f. IV. prox. 

p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1331. 
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E.: Dl. 31 073. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Metales. 1. 27.) Papír, természetes színű, kerek 

zárópecsét apró töredéke. 

K.: Székely okit. I. 44-45. (máj. 16-i keltezéssel). 

Román ford.: Doc. Trans. EH. 13. 

196.1331. máj. 16. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a Strigonium-i Szt. István király-egyház keresztes 

konventjét, hogy Imre mr., barsi c. azon panaszára, miszerint Tergune és Methe birtokának 

szomszédai a birtokok haszonvételeit használják, elrendeli, hogy Zalasum-i Chenk v. Pathach-

i Pethe királyi emberekkel küldje ki tanúbizonyságát, a birtokok határát jáiják be, és 

mindenkit tiltsanak el Imre mr. jövedelmeinek használatától. Erről a király írásos jelentést kér. 

D. in Vysegrad, in oct. Asc. d., a. eiusdem 1331. 

Á.: a 426. számú oklevélben. 

K. : - . 

197.1331. máj. 16. 

A [pécsjváradi monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak, hogy parancslevelének 

megfelelően (1. 176. szám) Dabaca-i Miklós királyi ember társaságában Christianus ff. 

áldozópapot küldték tanúbizonyságul, akik máj. 7-én (f. Hl. prox. an. fe. Asc. d.) a Buda 

melletti Nyulak szigeti apácák (de insula Leporum prope Budám) Ienew~Ieneu birtokán 

látták, hogy László pécsi püspök emberei követ fejtenek, és az apácák erdeiből vett fával 

meszet égetnek, ezért eltiltották a püspök Lonchok falvi népeit a mészégetéstől, és Mohach 

falvi népeit az apácák Cheley birtokán a halászóhelyek, malmok, erdők és egyéb 

haszonvételek használatától. D. in oct. predict. fe. Asc. d., a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 2659. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 8. 11.) Hártya, természetes 

színű, kerek zárópecsét apró töredéke, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

100 



102 

K.: F. Vm. 3. 559. (kivonatos). 

R : Kőfalvi T., Pécsvárad 61. 

198.1331. máj. 17. 

Az erdélyi kápt. előtt János fiai: László, Bench, János és Pál, Doboka m.-i, Chamafaia-i 

nemesek eladják Doboka m.-i Wazunteluk birtokukat, amelyben Szt. Egyed tiszteletére 

alapított egyház áll, örökjogon, minden tartozékával és haszonvételével együtt 15 ottani súlyú 

(terrestris ponderis) M. ezüstért Emich idősebb fia: Wos (dict.) Miklósnak, Chama fia: 

Jakabnak és Emich fia János fia: Miklósnak és jelen nem lévő fr.-eiknek szavatosság 

vállalásával. A kápt. mindkét fél kérésére pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. 

an. fe. Pent., a. d. 1331., amikor Domonkos prépost, Santus éneklő-, Tamás őrkanonok, 

Adorján dékán. 

E.: AL. Wass cs. lt. 1. 11. (Df. 252 701.) Függőpecsét része. 

K.: HOkl. 202-203. 

199.1331. máj. 18. 

A nyitrai kápt. előtt Kystopolchan-i Iula fiai: Gergely és Miklós, valamint Maroth-i 

Jakab fiai: György és Miklós előadták, hogy valamennyi köztük folyó per folytatásától 

elállnak, a köztük felmerült károkat és sérelmeket orvosolják. Kötelezték magulat, hogy ha 

valamelyik fél, különösen Jakab fiai Elwed birtok tárgyában Iula fiai ellen pert 

kezdeményezne, az patvarkodóként bűnhődjön. D. in vig. Penth., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2660. (NRA. 30. 11.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró töredéke. 

Tá.: II. Ulászló király, 1507. nov. 23. SNA. Bratislava. Garamszentbenedeki konvent hh. lt. 

Protocolla. 2727. fol. 112. (Df. 206 796). 

K.:- . 
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200.1331. máj. 18. 

A pozsonyi kápt. előtt Mathamagyar-i Sandur fiai: András és Mihály, ezen András fia: 

Tamás és ezen Mihály fiai: Tamás és Miklós, valamint Mathamagyar-i Miklós fiai: János és 

Péter egy birtokrészt érintő peres ügyben végül fogott bírák, ti. Vatha-i Miklós fia: Egyed, 

Vrbanus fia: János, Mykou fia: Imre és Magyar-i Benke fia: Miklós közvetítésével úgy 

egyeztek meg, hogy János és Péter az András, Mihály és fiaik által okozott sérelem miatt 

őseiktől örökölt birtokrészükből Jánosnak és Péternek adják örök jogon János mansio-ját, 

amely 4 kar széles és 1 hold hosszú. Ha Sandur fiai vissza akarnák szerezni, v. János és Péter 

nagyobb földrészt kívánnának, akkor az egyezséget megszegő felek 5 bécsi dénárM.-át, a 

bírónak pedig 10 M.-t kötelesek fizetni perkezdet előtt. Az ügyben eddig kiadott oklevelek 

érvényüket vesztik. D. in vig. Pent., a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 599. (Múz. Ta.) Hártya, hátlapi pecsétre utaló bevágások. 

K.: F. X. m. 286-287. 

201.1331. máj. 18. 

A zágrábi kápt. 1331. máj. 18-án (in vig. Penth., a. d. 1331.) kiadott privilegiális 

oklevele szerint megjelent előttük egyrészről Gereben-i Wlkozlaus fia: Hektor, másrészről 

Rakonok-i (Tá2: Rakownok) Mihály fia: Mikecz (Tá2: Mykecz), és Hektor a Bykzad (Tá2: 

Bykzaad) nevű birtokát, amit vásárlás címén birtokolt a csázmai kápt. 1328. szept. 30-i 

oklevelével, Mikecz-nek és örököseinek adta rokonság címén örök birtoklásra. Az oklevél a 

birtok határait úgy tartalmazta, ahogy azok a csázmai kápt. oklevelében is szerepelnek. 

Tá.: 1. Zsigmond király, 1424. szept. 19. Dl. 24 552. (Nádasdy cs. lt. Lymbus) (16. sz.-i Má.-

ban). 

2. Tál > Vingárti Geréb Mátyás dalmát, horvát és szlavón bán, 1488. febr. 5. Dl. 101 

046. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Bikszád. 5. 2. 197.) 

K . : - . 

Megj.: A csázmai kápt. oklevelét 1. Anjou-okit. XII. 435. szám. 
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202.1331. máj. 18. 

A fehérvári kápt. tudatja, hogy [I. Károly] király [1330. máj. 25-i] nyílt egyezséglevele 

értelmében, amely a zálogként lekötött Somogy m.-i Tob és Byldyr birtokok 

visszavásárlásának feltételeiről szólt, máj. 25-én (22. die B. Georgii mart.) Bokolcha-i Péter 

fia: Egyed mr. megjelent a kápt. előtt, de sem ő, sem a meg nem jelenő Koromzow-i Mihály 

fia: István nem akarták a birtokokat visszavásárolni a személyesen jelenlévő Iwanka fia: 

Miklós mr.-től, aki Pál c. országbíró ügyvédvalló oklevelével fr.-eit is képviselve 4 napig 

várakozott a kápt. előtt. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 99 932. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Tab 3 . 1 . 2.) Hártya, hátlapon természetes 

színű, mandorla alakú pecsét töredéke, hátoldalán azonos korú kéz írásával: „Buldyr et Thob". 

Á.: I. Károly király, 1332. dec. 20. Dl. 99 943. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Tab. 3. 1. 5.) 

Az említett királyi oklevél átiratát is tartalmazza, annak dátuma innen való. 

K. : - . 

203.1331. máj. 22. 

A Iazou-i konvent 1331. máj. 22-i (4. die fe. Pent., a. d. 1331.) oklevele értelmében 

Kyusida-i Tamás fiai: György, László és Péter a konvent előtt személyesen megjelenve 

eltiltották apjukat, Tamást, valamint atyai fr.-eiket Gord birtok Ite fia: János mr.-nek való 

átörökítésétől, és János mr.-t a birtok átvételétől, ami még az ő kiskorúságuk idején történt, és 

annak idején anyjuk a konvent előtt tiltakozott is az érdekükben. 

Tá.: Kont Miklós nádor, 1358. máj. 20. Dl. 85 325. (Sztáray cs. lt. 111.) 

K.: Sztáray I. 70. (Tá.-ban). 

204.1331. máj. 23. 
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Tamás Thikon-i apát és a konvent 1331. máj. 23-án (f. V. prox. p. fe. Penth., a. d. 1331.) 

kelt privilegiális oklevele szerint Zepezd-i Péter fia: Bede és fr.-e: Abacrus, Zala m.-i 

(provincia) nemesek színük elé állították tanúként Miklós Zepezd-i papot, Herend-i Leurenthe 

fiát: Miklóst, Arukfew Nyued-i János mr. fiát: Jánost és elmondták, hogy amikor egyrészről 

Bede és fr.-e: Antimon, másrészről Zepezd-i Peze fia: Fábián között per jött létre 12 hold 

Zepezd-en levő szántóföld miatt, az ügyet fogott bírák - az ezügyben kiküldött István fia: 

László királyi ember, Herend-i Leurenthe fia: Miklós (akit Henrik veszprémi püspök küldött 

ki), Miklós Z epezd-i p ap - döntésére b ízták, akik úgy h atároztak, hogy B ede, a v eszprémi 

püspök szerviense ápr. l-jén (in crastino Passce d.) hatodmagával (nemesekkel) az ország 

szokása szerint tegyen esküt az ő jelenlétükben arról, hogy e 12 hold föld hozzá és fr.-éhez 

tartozik örök jogon; akkor Bede György fia: Móric, Ányos fia: Bálint, János fia: László 

Zepezd-i nemesekkel, Ethesyr fiával: Ethesyr-rel és Wrs-i Péter fiával: Péterrel az ország 

szokása szerint letette az esküt. Kérésükre az apát és a konvent privilegiális oklevelet ad ki 

Bede-nek és fr.-ének. A 12 hold elhelyezkedése és szomszédai: Epedekuz-nél ezen Fábián és 

Mazarias fia: Péter; Kuzutheleke-nél Pál fia: Gergely és István fia: András, Benedek fia: 

Salamon földje, Isepkurthuel-nél, ahol a Zepezd-i Szt. András-egyház van, Isep fia: György, 

Pezenkuzen-nél Ányos fia: János és Balázs fia: János, Zelfeud-nél Sebestyén fia: Pál és Peze 

fia: Fábián, Zelenker-nél Wosk fia László és az egyház szőlője a Balatonig. 

Tá.: Bebek Imre országbíró, 1392. márc. 2. > Kaplai János országbíró, 1392. ápr. 23. 

Veszprémi érseki lt. Zepezd 13. (Df. 200 343.) 

R.: Veszp. Reg. 95. (nem teljes). 

205. (1331. máj. 26. e.) 

A váci kápt. előtt Hunthpaznan nb. Ders fia: Miklós minden vásárolt és cserélt birtokát, 

különösen Ianok-ot apósának, Loto (dict.) Andrásnak birtokcsere címén átadja. 

Emi. 1-2: a 206. és 215. számú oklevelekben. 

K.: Kub. 100. (Emi. 2. alapján, Eml.-ben). 
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206.1331. máj. 18. 

Az esztergomi kápt. 1331. máj. 26-i (in oct. Penth., a. d. 1331.) zárt oklevele értelmében 

a kápt. előtt megjelent Hunthpaznan nb. Ders fia: Miklós és Hunthpaznan nb. Ders fia Tamás 

fia: László. Miklós előadta, hogy apósa, Loto (dict.) András az ő: Miklós feleségét is bevonva 

csalárd rábeszéléssel rávette és kényszerítette, hogy a váci kápt. oklevele által (1. 205. szám) 

minden b irtokát, különösen Ianok-ot apósának birtokcsere címén átadja, mivel azonban [I.] 

Károly király tudja, hogy azok örökölt birtokok, melyeket Miklósnak és László atyjának a 

király adott vissza, miután Omodeus és fiai azt hatalmaskodva elfoglalták, és mivel László 

atyja M iklóssal a zonos n emzetségi á gon v an, é s n eki m ár n incs r eménye ö rököst n emzeni, 

összes birtokait és különösen Ianok birtokot halála után László és ff.-ei öröklik az ország 

szokása szerint, érvénytelenítve minden más az ügyben kiadott oklevelet. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. szept. 1. Dl. 42 684. (Múz. Ta. 1909. 31.) 

K. : - . 

207. (1331.) máj. 26. 

A váci kápt. Rátolt nb. László bán fia: Olivér, Baranya-i Balázs fia Miklós neje: Klára, 

valamint Klára fr.-ének, Nemety-i Benedek fia Simon fia: Lászlónak kérésére átírja és 

pecsétjével megerősíti az egri kápt. 1331. máj. 12-i oklevelét (1. 186. szám), továbbá Benedek 

fia Simon fia: László bevallást tett, hogy Fedemus birtokban bírt részét, mint korábban Klára 

úrnő a saját negyedét, 12 garasM.-ért eladta Olivér mr.-nek. Hj.: Maca, Keuespataka, Chyngad 

rét, Zagyva folyó, mely elválasztja Nemety birtokot a Paztoh-i jobbágyoktól, Dé-re Maca, 

Zenthiacab birtok, Tensul fia Péter szőlője, Zenthiacab része, szederbokor, Zagyva folyó. Kelt 

Frigyes mr. olvasókanonok keze által, in fe. S. Trinitatis, a. d. prenotato, amikor János 

prépost, Dethmarus éneklő-, Elek őrkanonok, Pál váci főesp., Miklós Teneu-i prépost. 

Á.: Lackfi Imre nádor, 1373. dec. 11. Dl. 2658. (NRA. 20. 38.) (Az oklevél erősen sérült, E.-

je privilégium volt.) 

K.: AO. D. 535-536. (hiányos). 
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208.1331. máj. 18. 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja tudatja, hogy [I.] Károly király (H) 

parancslevelének megfelelően (1. 190. szám) Markys fia: János királyi ember társaságában 

kiküldte tanúbizonyságát, János áldozópapot, akik máj. 14-én (ÜL f. pox. an. oct. Asc. domin.) 

Belmura v. Peteunich birtokot a határtársak vallomása alapján Naadasd-i László fia: János, 

Vencel fia: György és István fia: Lőrinc birtokába iktatták. Jelen volt Gerencher-i Goganus 

fia: Miklós, Simon fia: Pál c. országbíró és Lindua-i várnagy embere az országbíró 

oklevelével, aki ura nevében visszaadta a birtokot az említett Naadasd-i nemeseknek a királyi 

ember és kápt. tanúbizonysága jelenlétében. Hj.: Mystuche-i Szűz Mária-egyház, Athochicha 

folyó, völgy, melyen az áradás folyik Tistine, Thamasfolua birtok és Peteunich birtok között, a 

Mura folyó, Nogzigethwr, Peteunich, a Mura folyó a határ a német területek felé, 

Nemethkapw nevű átkelőhely, árok Redege város és Belmura földje között, Kapw, nagy úton, 

mely a német területek felé megy és Ke-re Zyl nevű kőrisfa, nagy út, Ke-re gyümölcsfa, nagy 

út, Ke-re O tholchicha f olyó, P etruvstelekw b irtok, a N aadasd-i n emesek P eteunich b irtoka. 

Erről a kápt. pecsétjével megerősített chirographált privilégiumot ad ki. D. in oct. Pent., a. d. 

1331., amikor András prépost, Mihály éneklő-, Domokos őrkanonok és József dékán. 

E.: Dl. 69 210. (Kubinyi cs. lt. 19.) ABC betűkkel felül chirographált hártya, zöld zsinóron 

természetes színű, kerek fuggőpecsét töredéke. 

K.: Bgl. IV. 90-91. 

209. (1331. máj. 26,-jún. 25. között) 

Pál országbíró utasítja a bácsi kápt.-t, hogy Crisius fia: Péter Barychfolua és Chaakfolua 

birtokát a királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében jún. 18-án (f. Dl. prox. an. fe. 

Nat. B. Ioannis Bapt.) a királyi emberek és más megbízható emberek jelenlétében becsüljék 

fel, és 240 M.-nyi értékben ellentmondás nem lévén Morouth-i Mihály mr.-nek iktassák. Erről 

az országbíró írásos jelentést kér. 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 
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K.: AUSZ. AH. 1999. CX. 37-38.(Eml.-ben). 

210. (1331. máj. 28. e.) 

[I.] Károly király(H) megparancsolja a nyitrai vicec.-eknek, hogy mivel a Turuch-i 

prépost szolgáitól három lovat, ruhákat, fegyvereket és pénzt elvettek, azt adják vissza és az 

elfogás jogtalanságáról nyilatkozzanak. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K.: AO. H. 538. (Eml.-ben). 

211.1331. máj. 28. Buda 

[I.] Károly király (H) utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy a Turuch-i prépost érdekében szóló 

oklevelét (1. előző szám) vigyék el a nyitrai vicec.-eknek, majd tegyenek jelentést. D. in Buda, 

3. diefe. S. Trinit., a. d. 1331. 

Á.: a 225. számú oklevélben. 

K.: AO. II. 538. (kivonatos) (Á.-ban). 

212.1331. máj. 28. 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy az oklevélben átírt parancslevelének 

megfelelően (1. 183. szám) szentmártoni (de S. Martino) Mihály királyi ember jelenlétében 

kiküldte tanúbizonyságát: Mátyás áldozópapot, prebendáriusát, akik a Patha-i és a környező 

falvakbeli népektől megtudták, hogy a mondott időpontban Berend fiai és György fia: Simon 

szerviensei Demeter fiainak Pyspyky nevű falujába mentek, és onnan a falubeliektől 5 lovat 

elraboltak. A Patha-i és a más környező falvakban lakó népek azonban 4 elkötött lovon 

követték őket, az egyik tolvajt sikerült elfogniuk, akit fel is akasztottak, de az 5 lovat a 
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tolvajok elrabolták, miközben Berend fiai és Demeter fiai között per állt fenn. D. f. ÜL prox. 

p. oct. Pent., a. d. 1331. 

E.: Tiszáninneni Református Egyház kerületi lt. Sárospatak. Vegyes kisgyűjt. Időrend. 6. (Df. 

282 848.) Alul sérült, erősen vízfoltos, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:-. 

213.1331. máj. 28. 

Bertalan ff., perjel és a [budafel]hévízi Szt. Háromság-egyház konventje előtt megjelent 

egyrészről Zceuke pesti polgár, István fia: János veje a feleségével együtt a maguk, valamint 

született és ezután születendő gyermekeik nevében, másrészről Bechey-i Imre mr., Lewa-i 

vámagy és barsi (Borsiensis) c. a maga és fiai nevében. Zceuke előadta, hogy Vymal nevű 

szőlőjét, mely Szentjakab falu (villa S. Jacobi) szőlőhegyén található, mely egykor két szőlő 

volt, és János mr. budavári rektor, valamint ugyanezen hely elővárosának polgára, Kuach 

(dict.) János mr. szőlői között található, feleségével egyetértésben eladja örök jogon 50 

kereskedelmi ezüstM.-ért minden tartozékával és haszonvételével együtt rokonai és határtársai 

engedélyével Imre mr.-nek és fiainak szavatosság vállalásával. Erről a konvent pecsétjével 

megjelölt nyílt oklevelet ad ki. D. f. ül. prox. p. fe. S. Trinit., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2662. (NRA. 860. 13.) ABC betűkkel felül chirographált hártya, vörös-zöld zsinóron 

függött pecsétje elveszett, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. n. 536. (kivonatos). 

R.: Pest. m. 41. 

214.1331. máj. 28. 

Bertalan fr., perjel és a [budafeljhévízi Szt. Háromság-egyház keresztes konventje jelenti 

[I.] K[ároly] királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 184. szám) Zenthmartun-i 

Mykocha királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát: Balázs mr.-t, kórusuk 

klerikusát, akik a Pata-i népektől és a szomszédoktól megtudták, hogy a mondott időpontban 
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Berend fiai és György fia: Simon szerviensei Demeter fiainak Pyspuky nevű falujába mentek, 

és onnan a falubeliektől 5 lovat elraboltak. A Patha-i és a más környező falvakban lakó népek 

azonban 4 elkötött lovon követték őket, az egyik tolvajt sikerült elfogniuk, akit fel is 

akasztottak, de az 5 lovat a tolvajok elrabolták miközben Berend fiai és Demeter fiai között 

per állt fenn. D. f. ül. prox. p. oct. Pent., a. d. 1331. 

E.: Dl. 27 627. (Kolozsmonostori konvent o. lt. Cista Comitatuum. Küküllő P. 3.) Hártya, 

természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke. 

K.:- . 

215.1331. máj. 28. 

Az esztergomi keresztes konvent 1331. máj. 28-i (3. die oct. Penth., a. d. 1331.) zárt 

oklevele szerint megjelent a konvent előtt Hunthpaznan nb. Ders fia: Miklós, aki tiltakozott 

apósa, Loto (dict.) András eljárása ellen, aki egy birtokcseréről szóló oklevél (1. 205. szám) 

kiadására kényszerítette. A vásárolt és cserélt birtokok között megnevezett Ianok birtokot 

azonban Ders fia: Tamás nemzetségtársával együtt - aki tiltakozott is a birtokcsere miatt - [I.] 

Károly királytól (H) kapta vissza, és cserébe apósától semmilyen földet nem kapott, pedig a 

birtokok jogosan az ő örökösök nélküli halála esetén az ország szokása szerint Tamást és fiait 

illetik, mivel nemzetségi ágon ők állnak hozzá a legközelebb. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. szept. 1. Dl. 42 684. (Múz. Ta. 1909. 31.) 

K.: Kub. 100-101. 

216.1331. máj. 29. 

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje tudatja Drugeth János 

nádorral, hogy az oklevélben átírt parancslevelének megfelelően (1. 167. szám) Ompud-i Ivan 

fia: Mihály részéről Scelemench-i Marcell fia: László, Panki-i Jakab fia: János, és Panki-i 

Máté helyett Nemety-i Mihály nádori emberek és a konvent tanúbizonysága jelenlétében máj. 

26-án (f. I. prox. p. oct. fe. Pent.) megjelentek Thybafeulde birtokon Francyk fia: Cosmas 

valamint Miklós fiainak érdekében Zumutur-i Nagy (Magnus) Miklós a Lelez-i konvent 
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ügyvédvalló oklevelével, Cosmas és Miklós bemutatták [V.] István király privilégiumát, és 

annak megfelelően Zeredahel és Thybafeulde birtokok között hj.-t végeztek. Hj. a privilégium 

alapján Cosmas és Miklós mr., Miklós fiainak képviselője vezetésével: É-raBudrug folyó, 

nyárfa, Dé-re Cimonvize folyó, nyárfa, Dé-re hegy, kő határjel. Ahol a vezetők új határjeleket 

kívántak felállítani, ott korábbi határjeleknek nyoma sem volt.... D. f. IV. prox. p. fe. Trinit., 

a. d. 1331. 

E . : -

K.: F. Vm. 5. 200., 202-204. (hiányos) (Nagy Gábor átirata E.-ről). Az átírat szerint 

hátoldalán tárgymegjelölés és pecsét helye látszott. 

217.1331. máj. 30. Tapolca 

Drugeth János nádor és a kunok bírája tudatja, hogy a Zala és Veszprém m.-k közössége 

számára máj. 27-én (f. n. prox. p. oct. Pent.), Tapolcha faluban tartott generális congregatio-n 

Gyarmath-i András fia: Péter azt állította, hogy ápr. 26-án (f. VI. prox. p. fe. B. Georgii mart.) 

Myle-i Boda, Guatal és Sydou az ő 4 marháját elrabolták, és amikor követte őket, elfogták, 

megverték és kirabolták. A szintén jelenlévő vádlottak ezt tagadták, ezért a nádor ugyanezen a 

napon kápolnájában leteendő esküt ítélt nekik egyenként 5 eskütárs kíséretében arról, hogy a 

mondott vádban ártatlanok. A vádlottak Péter ellenében eskütársaikkal együtt az esküt 

letették, ezért a nádor felmenti őket a vád alól. D. 4. die ipsius congregationis nostre et loco 

prenotatis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 600. (Múz. Ta. Szalay) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán azonos korú kéz írásával: „Pro Boda, Gotal et Sydou contra Petrum filium Andree 

super depositione iuramenti expeditoria." 

K.: F. VM. 7. 232-233. 

218.1331. máj. 30. Tapolca 
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Drugeth János nádor és a kunok bírája tudatja, hogy a Zala és Veszprém m.-k közössége 

számára máj. 27-én (f. II. prox. p. oct. Pent.), Tapolcha faluban tartott generális congregatio-n 

Mihály a saját és Izkazy-i rokonai, a Szt. Lampert-monostor nemes jobbágyai nevében 

előadta, hogy az Apacchasomplyo-i apácák a régi királyok által nekik adott privilégiumukat 

sürgető kérésükre sem adják vissza. Az apácák erre felmutatták [V.] István király 

privilégiumát a mondott szabadság ügyében, s mivel nem volt világos, hogy az oklevelet az 

apácák vagy a nemes jobbágyok kötelesek maguknál tartani, a nádor a bírákkal és az 

esküdtekkel úgy határozott, hogy a privilégiumnak a veszprémi kápt. pecsétjével ellátott 

átiratát kell a nemes jobbágyoknak átadni, hozzátéve, hogy ha az apácák a jobbágyok terheit 

súlyosbítani törekednének, akkor 100 M.-t, ha viszont a jobbágyok a szolgáltatások 

tejesítésével nem törődnének, akkor szintén 100 M.-t kötelesek fizetni, amint azt a felek 

önként vállalták. D. 4. die congregationis nostre et loco prenotatis, a. d. 1331. 

Á.: Kont Miklós nádor, 1362. okt. 29. > Rozgonyi György pozsonyi főispán, 1436. aug. 23. 

Dl. 2663. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 30. 25.) 

K.: AO. H. 537. 

R.: Lukcsics, Vásárhelyi apácák 79. 

219.1331. máj. 31. 

Az egri kápt. jelenti Drugetter János nádornak, hogy parancslevelének megfelelően 

(1.173. szám), melyet a kápt. az oklevélben átír, a kápt. kiküldte tanúbizonyságát, Pál mr. 

kanonokot, aki Pantyk fia: Péter királyi ember jelenlétében az elmúlt máj. 29-én (f. IV. prox. 

p. oct. Penth.) Bidna birtokon Botiz fia: Miklóst eltiltották a nevezett aranybánya 

használatától és a hasznok beszedésétől. D. f. VI. prox. p. fe. Corporis Christi, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2653. (NRA. 1535. 41.) Hátoldalán kerek zárópecsét nyoma. 

K.:- . 

220.1331. jún. 2. 
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A Saag-i (Tá2: Sagh) konvent 1331. jún. 2-i (in quind. fe. Pent., a. d. 1331.) nyílt 

oklevele értelmében a konvent korábbi memoriális oklevelének megfelelően (1. 103. szám) 

márc. 17-én (in domin. que cantatur Iudica) és máj. 26-án (in oct. Pent.) Liptow (Tá3: Liptou) 

fiai és Miklós kifizették a 6 M.-át Palasth (Tá2: Palast) birtok után Péter c.-nek a konvent 

előtt, cserébe Péter érvénytelenítette a birtokokról szóló privilégiumokat, és Liptow fiainak, 

valamint Baganya (Tá2: Baganya~Bagonya; Tá3: Bagonya) fia Miklósnak adta a földeket örök 

birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ha a szavatosság nem történne meg, Péter és örökösei 10 

M.-t kötelesek fizetni büntetésként. A Péter által vissza nem adott oklevelek érvényüket 

vesztik. 

Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1355. aug. 16. KEML. 3028. Palásthy cs. lt.l. 1. 26. (Df. 

281 818.) 

2. Szécsi Miklós országbíró, 1355. aug. 16. KEML. 3188. Palásthy cs. lt. 12. 28. (Df. 281 

971.) (erősen rongált újkori Má.-ban). 

3. Szécsi Miklós országbíró, 1358. jún. 5. KEML. 3031. Palásthy cs. lt. 1. 1. 29. (Df. 281 

821.) (1331. évi kelettel). 

K.: Kub. 101-103. (Tál-ről). 

R.: Tóth K., Palásthy cs. 82. 

221.1331. jún. 3. 

A budai kápt. előtt Aladár fia Jakab fia: János előadta, hogy a Fejér m.-i Moha birtok 

eladásakor, amelyben a Szt. Sír tiszteletére épült kőegyház is található, atyai fr.-e, Aladár fia: 

Imre mr. megegyezett Vgal-i Iwanka c. fiaival, és a birtokot örök jogon minden 

haszonvételével és tartozékával együtt Iwanka fiainak: Pál mr.-nek, az országbíró 

protonotarius-ának, Jakabnak, Istvánnak és Miklósnak adja. Az oklevél visszahozatala esetén 

a kápt. privilégium kiadását ígéri. D. f. II. prox. p. oct. S. Trinitatis, a. d. 1331. 

Á.: budai kápt., 1335. márc. 4. Dl. 99 952. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Moha 3. 2. 69.) E.-

je nyílt oklevél volt. 

K.: - . 
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222.1331. jún. 3. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja előtt Byr-i Miklós fia: János és az 

egykori nádor, János fia: János mr. előadták, hogy az országbíró engedélyéből ügyeiket fogott 

bíró előtt rendezhették, két alkalommal János mr., harmadik alkalommal Miklós fia: János 

hozott békítő bírót, és ekkor sikerült megegyezni, hogy János mr. megsegíti Byr-i Miklós fia: 

Jánost. D. 2. die quind. Pent., a. d. 1331. 

E.: AL. Sennyei cs. lt. 27. 26. (Df. 253 138.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: -

223.1331. jún. 3. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja előtt megjelent egyrészről Miklós fia: 

János a maga és fr.-ei: Pál és Beke, valamint Bereck nevében, György fia: Mihály a maga és 

fr.-ei: Domokos és Miklós fia: János nevében, Lőrinc fia: Herke a maga, apja: Lőrinc és fr.-e: 

György nevében, László fia: Kelemen a maga és fr.-ei: János, Miklós és György nevében, 

valamint Heym fia: János - Byr-i nemesek a maguk és teljes rokonságuk nevében - , 

másrészről Henrik bán fia János nádor fia: János mr. A felek a Vasvár m.-i, Thohon folyó 

melletti Domou birtokot érintő perüket fogott bírák segítségével úgy rendezték, hogy a Byr-i 

nemesek Domou birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt jan. 20-tól (a quind. 

Epif.) 10 évre 24 M.-ért (partim in denariis, partim in estimatione condigna) elzálogosítják 

János mr.-nek, azzal a feltétellel, hogy 10 éven belül nem válthatják vissza, 10 év után 

azonban bármikor az eredeti 24 M.-ért visszaválthatják. János vállalta, hogy a következő máj. 

8-án (in quind. S. Georgii mart.) fogja a pénzt kifizetni, ha ezt nem tené meg, a birtokot 

köteles a Byr-i nemeseknek visszaadni, és ezen felül örökölt birtokából ugyanakkora M.-nyi 

birtokot köteles nekik adni, mint Domou birtok, a fizetést sem királyi, sem királynéi, sem báni 

oklevelekkel nem halaszthatja el. A Byr-i nemesek a birtokról szóló összes bírói és nem bírói 

oklevelüket átadták neki, megsemmisítve azok tartalmát. D. 2. die quind. Penth., a. d. 1331. 
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E.: AL. Sennyei cs. lt. 27. 27. (Df. 253 139.) Hátoldalán azonos korú kéz írásával 

tárgymegjelölés, zárópecsét nyoma. 

K.:-. 

224.1331. jún. 4. Középnémeti 

János mr. Wyuar-i vicec. tudatja, hogy azt a fél M. bírságot, amit [Barcha]-i Inok fia: 

Donch köteles neki kifizetni, Donch kérésére elengedi, mivel János fia: Tamással békét 

kötöttek. D. in Kuzepnempty, f. ül. prox. an. fe. S. Barrabe ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 60 204. (Máriássy cs. lt. Idegen családok. 63.) Hártya, természetes színű, zárópecsét 

apró töredéke, hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés, a zárójeles névalak innen 

származik. 

K.:-. 

225.1331. jún. 6. 

A nyitrai kápt. átírja [I]. Károly király (H) parancslevelét (1. 211. szám), és az abban 

leírtaknak megfelelően közli, hogy a király oklevelét (1. 210. szám) Pál kanonok nyomban 

elvitte Chuka (dict.) Miklós vicec.-nek, aki azt megkapva azt válaszolta, hogy Wasard-i 

György v icec. é s a négyből az egyik szb. vitte el a három lovat és támadta meg a prépost 

szolgáit, melynek okáról nem tud, ezért György akarata nélkül nem tudja és nem meri 

törvénytelenül a lovakat és a dolgokat visszaadni. D. in oct. Corporis Christi, a. eiusdem 1331. 

E.: Dl. 2661. (Acta jesuitica. Tymavia 20. 5.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét 

apró töredéke, hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 538. (kivonatos). 

226.1331. jún. 6. 
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[A vasvári kápt. előtt] Mark-Maark főesp. egy Hudusfeuscenmiklous birtokban vásárolt 

bitokrészét, melyen Szt. Miklós hitvalló tiszteletére épített egyház áll, fr.-e: Isman részével 

együtt, hitbér és jegyajándék fejében is 10 M.-ért eladja örök jogon minden tartozékával és 

haszonvételével, az egyház patronátusi jogával együtt nővére fiainak, Rwben fiai: Balázsnak, 

Tamásnak, Domokosnak és Istvánnak, rokonai, köztük a kápt. előtt megjelent sógora, Otychk 

fia: Pál, aki Márton fia: Huda-t is képviselte és határtársai engedélyével, azzal a kikötéssel, 

hogy apja élete végéig élhet benne. Hj.: É-ra Szt. Miklós[-egyház], Ny-ra Huduspataka folyó, 

Bykuspataka, Dé-re egy folyó forrása, Ny-ra nagy út, amely Bod-ból a Szt. Miklós-egyházhoz 

vezet, Szt. Miklós-egyház. Erről a kápt. pecsétjével megerősített chirographált privilégiumot 

ad ki. D. in oct. Corporis Christi, a. ab incarnatione d. 1331., amikor András prépost, Mihály 

éneklő-, Domokos őrkanonok, József dékán. 

E.: Dl. 101 632. (Battyány cs. lt. Acta antiqua. Dolnich 2. 9. 22.) Az oklevél teteje hiányzik, 

bal oldala erősen rongált. Hátoldalán későbbkori írással: „Super Hodosyzenthmiclos 

venditione et metalis pro nobilibus de Laban, anno 1331." 

K. :- . 

Megj.: A hivatalviselők alapján a vasvári kápt. oklevele. 

227.1331. jún. 7. 

A pécsi kápt. előtt egyrészről Geredey-i István fia: István a maga és fr.-e: Beke, valamint 

rokona, Mykou fia: István nevében, másrészről Pobor fiai: Péter, János és Deseu a szüleik 

idején és azóta is egymásnak okozott károk, sérelmek, jogtalanságok, dúlások és perek miatt 

fogott bírák segítségével megegyeztek, hogy egymásnak kölcsönösen elégtételt adnak, és az 

okozott károk felelőssége alól kölcsönösen felmentik egymást. István fia: István pedig 

szavatosságot vállal arra az esetre, hogy ha Beke és Mykou fia: István a Pobor fiaival 

megkötött békét nem fogadná el, és pert indítana ellenük. D. f. VI. prox. p. oct. fe. S. 

Trinitatis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 67 702. (Tallián cs. lt. 27.) Hártya, természetes színű, mandorla alakú zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: Bar. tí. 1992/95.18-19. 
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228.1331. jún. 8. Várad 

Pál c. országbíró tudatja, hogy a Külső Zolnuk m.-i Zarwad birtokot Hegun fia László 

fiai: Já nos é s M iklóstól a s aj át j ogán B ereck f ia: Já nos m r., Z ilag-i c. a k irálytól magának 

kérte, de az iktatás során László fiai ellentmondtak, ezért hosszú per folyt a birtokról az 

országbíró, majd a király előtt, ahol László fiai [IV.] Béla király privilégiuma valamint az egri 

kápt. és a váradelőhegyi konvent vizsgálóleveleivel bizonyították, hogy a birtok örök jogon 

őket illeti, ezért az országbíró a királytól átruházott hatalmánál fogva megerősíti őket Zarwad 

birtoklásában, és mivel az oklevéladás időpontjában országbírói autentikus pecsétjével nem 

rendelkezik, az oklevelet gyűrűspecsétjével erősíti meg, az oklevél visszahozatala esetén 

pedig privilégium kiadását ígéri. D. in Varadino, 3. die oct. fe. Corpus Christi, a. eiusdem 

1331. 

Á.: a 372. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 3. 566-568. (Á.-ban). 

Román ford.: Doc. Trans. ÜL 15-16. 

229. (1331. jún. 9. e) 

[I.] Károly király utasítja a Kw-i kápt.-t, hogy a Budrugh m.-i Adrián birtokon Kend-i 

Cosmas királyi ember jelenlétében Magar (dict.) Pál mr. számára határmegújítást és iktatást 

végezzenek. A király erről írásos jelentést kér. 

Emi.: a 400. számú oklevélben. 

K.: AO. fi. 554. (Eml.-ben). 

230. (1331. jún. 9. e.) 
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A Kw-i kápt. jelenti [I.] Károly királynak, hogy Domokos klerikus jelenlétében az 

örökös nélkül elhalt néhai Leustachius Budrugh m.-i Adrián birtokán a Magar (dict.) Pál mr. 

számára való iktatás során Keled fia Péter fiai: János klerikus és Miklós ellentmondtak, így 

jún. 9-re (ad quid. oct. fe. Penth.) idézték őket a királyi jelenlét elé. 

Emi.: a 400. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 554. (Eml.-ben). 

231.1331. jún. 9. Avignon 

Olivér, padovai kanonok, pápai káplán és ügyhallgató, mint a veszprémi püspök és kápt.-

jának a veszprémi egyházm.-i Bille-i Szt. Margit-, Thaath-i Szt. György, Cydone-i Szt. 

Tamás- és Szt. András-kápolnákért, továbbá a [budafeljhévízi tizedekért a magyarországi, 

Esztergom melletti Szt. István király ispotályosainak elleni perében XXII. János pápa által 

kiküldött bíró, minthogy Buda-i Miklós, a keresztesek képviselője Bereck, veszprémi 

olvasókanonok és iskolamr. (scolasticus), a veszprémi egyházm. képviselőjének jelenlétében 

azt állította, hogy ebben az esetben nincs helye bírói eljárásnak, mert már több mint 40 évvel 

ezelőtt Zalaudus veszprémi püspök és kápt.-ja lemondottak azonos tárgyú perükről, és meg is 

esküdtek Jakabnak, a rend akkori mr.-ének, hogy nem élesztik fel a vitát, ezért meghagyja a 

kalocsai érseknek és az egri püspöknek, vegyék át a keresztesektől a bizonyítékul ígért 

oklevelet, és hiteles másolatát küldjék meg neki, hogy dönteni tudjon. Erről pecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki. D. Avinione, sub sigillo nostri testmonio, a. d. a Nat. eiusdem 

1331., 14. Ind., die Nona mensis Iunii, XXII. János pápaságának 15. évében. 

Á.: a 279. számú oklevélben. 

K.: - . 

232. (1331. jún. 9. v. u.) 

Pál országbíró emlékeztető oklevele értelmében a kői kápt. oklevele által (1. 230. szám) 

jún. 9-re (ad quind. oct. fe. Penth.) a királyi jelenlét színe elé idézett Magar (dict.) Pál és 
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Keled fia Péter fiai: János klerikus és Miklós közti pert nov. 8-ra (ad oct. fe. 0 0 . SS. prox. 

venturas) halasztották. 

Emi.: a 400. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 554. (Eml.-ben). 

233.1331. jún. 10. Avignon 

[XXII.] János pápa Miklós győri püspököt, Berengar fia: Jakab Szt. Benedek-rendi 

Carcassone (Crassensis) egyházm.-i monostor gondnokát, valamint Bonofato-i Rajmundot, a 

Szt. Mihály-egyház rektorát, Mo.-i apostoli nunciusokat megbízza, hogy Thatamer, a 

veszprémi egyházm.-i fehérvári (Alba regalis) Szűz Mária-egyház plébánosa ugyanezen 

egyház prépostjává történt megválasztását, amelyet Imre mr., az egyház kanonoka 5 társával 

együtt végzett, ha törvényen ment végbe, erősítsék meg. D. Avinione, IV. Id. Iunii, 

[pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 551.) 

K.: Theiner I. 543.; Vespr. H. 54-55. 

234.1331. jún. 10. Avignon 

[XXEL] János pápa utasítja a [székes]fehérvári egyház prépostját, minthogy tudomására 

jutott, hogy a Duna-szigeti apácák, akik Szent Ágoston regulája és a domonkosok felügyelete 

alatt élnek, és akik a szentszék, ill. a veszprémi egyházm. engedélyéből közös tulajdont 

bírhatnak, és pápai oklevelek által tizedekkel, földekkel, házakkal, birtokokkal, 

jövedelmekkel, várakkal, szerzetesi majorságokkal, rétekkel, halászóhelyekkel, berkekkel, 

malmokkal, bíráskodási joggal rendelkezhetnek, ezeket egyes klerikusok és laikusok 

elidegenítették, sőt erről az apostoli széktől megerősítést is szereztek, hogy apostoli 

felhatalmazással ezeket az elidegenített javakat szerezze vissza. D. Avinione, IV. Id. Iunii, 

[pápaságának 15. évében]. 
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E.: Dl. 2664. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 15. 10.). A restaurált hártyán 

kenderzsinegen ép ólombulla függ. 

K.: AO. H. 540-541. (júl. 10-i keltezéssel); Vespr. II. 55-56. 

235.1331.jún. 11. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja előtt a Szepes m.-i Sclawik falvi Posa fiai: 

Lacho-Lachow és János bevallották, hogy a Tarcha-i vidéken lévő Lachnow és Rogow 

birtokaikat uruktól, az egykori Rycolphus mr. fia: Rycolphus mr.-től oklevelek nélkül kapták, 

ezért ha ők v. örököseik az említett birtokokról bármely bíróságon oklevelet mutatnának be 

uruk, Rycolpfus mr. ellenében, akkor nyilvánítsák őket párbajvesztesnek. Erről a kápt. közös 

pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in die B. Barnabe ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 68 815. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 69.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma, 

középkori írással tárgymegjelölés. 

K. : - . 

236.1331. jún. 11. 

A váradi kápt. előtt Balkan-i János fiai: László és Fábián szükségük miatt Beregh m.-i 

Zalka birtokukat, amely a Tyza (Tá2: Tiza) mellett, Magyar (dict.) Pál mr. Baach nevű földje 

mellett fekszik, összes haszonvételével, ti. szántóföldekkel, erdőkkel, kaszálóval és 

halastóval, és minden tartozékával, köztük egy Mindenszentek tiszteletére épített fakápolnával 

100 ezüstM.-ért Magyar (dict.) Pál mr.-nek adják örök j ogon való birtoklásra. D. in fe. B. 

Barrabe ap., a. d. 1331. 

Tá.: 1. Ugrin fia Miklós országbíró, 1359. febr. 24. Dl. 41 387. (Múz. Ta. Wenzel) (Az átíró 

oklevél szerint privilégium volt.) 

2. Tál. > Garai Miklós nádor, 1409. jún. 9. Dl. 1066. (NRA. 1538. 59.) 

K. : - . 
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237.1331. jún. 11. Avignon 

[XXII.] János pápa megengedi a kalocsai érseknek, hogy a tengeren túli (ultramarinus) 

jeruzsálemi (Jerosolimitanus) Szt. János ispotályos-konvent számára a kiközösített donatus-ok 

és familiaris-ok helyére másokat iktasson be. D. Avinione, Dl. Id. Jun., [pápaságának] 15. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100 vol. 667b old. (Df. 291 551.) 

R.: Mollat. X. 53 879. szám. 

238.1331. jún. 13. Scanentek 

Preczlaus, a bencés rendi Scanentek-i monostor prépostja, az apostoli szék által delegált 

bíró a Molda-i és Jassow-i plébánosoknak. Mivel a megidézett egri püspök máj. 31-én (f. VI. 

inffa oct. Corporis Christi) nem jelent meg színe előtt sem személyesen, sem képviselője 

révén a tarcai (Tarcensis) districtus-beli plébánosok elleni perben, elrendeli fentieknek, hogy a 

püspököt jelen oklevél átvételétől számított 10 napon belül székesegyházában nyilvánosan 

idézzék meg, hogy nov. 18-án (oct. B. Martini) ő v. képviselője jelenjen meg színe előtt 

Sandecz-ben (Cracou-i egyházm.). D. in Scanentek, Id. Junii, a. d. 1331. 

Á.: Gostinai János közjegyző, 1332. jún. 13. u. SA. Kosice. Szepesi kápt. mit. 2. rész 11. NB. 

19. [pag. 4.] (Df. 275 939.) 

K. : - . 

239.1331. jún. 14. Heves falu 

[I.] Károly király (V) utasítja Mykch szlavón bánt, hogy mivel a László zágrábi püspök 

által birtokolt collecta, marturina és tized részeket beszedetni nem engedte, haladéktalanul 

tegye azt meg. D. in villa Hewes, VI. f. prox. p. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1331. 

100 



122 

Reg.: NA. Zagreb. Liber privilegiorum. fol. 19. (Df. 283 555.) 

K.: Smic. IX. 565. 

Megj.: Mivel az uralkodó máj. végén Budán, jún. 15-én pedig Visegrádon ad ki oklevelet, 

1331-es hevesi tartózkodásával és jelen forrás 1331. évi keltével szemben aggály fejezhető ki. 

240.1331. jún. 15. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Seyffidus, a Goron-i Szt. Benedek-egyház apátja és a konvent 

nevében panaszt tettek, hogy Palast-i Bors fr.-e: Péter c. a monostor egyik alapításától fogva 

érintetlen fő határát, mely Koachy birtokhoz tartozott, Trinchinium-i Máté idejében, az ő 

hatalmával, famulusai és Nemchen-i jobbágyai segítségével elszántatta, és egy nagy darab 

földet saját Nemchen birtokához csatolt, a nevezett birtokrész javadalmait is fölélve. Ezért a 

király utasítja az esztergomi kápt.-t, hogy a lerombolt határok és elfoglalt föld 

szemrevételezésére Baluan-i Chepanus, Baluan-i Benedek v. Hymd-i Dénes királyi emberek 

jelenlétében küldje ki tanúbizonyságát, és tiltsák el Péter c.-t, famulusait és Nemchen-i 

jobbágyait a rombolásoktól és jogtalan foglalásoktól. Erről a király írásos jelentést kér. D. in 

Wyssegrad, in die S. Viti mart., a. d. 1331. 

Á.: a 246. számú oklevélben. 

K.: Str. m. 192. (Á.-ban). 

241.1331. jún. 19. 

A pécsi kápt. előtt Gerede-i János fiai: Lőrinc és András a maguk, és fr.-ük: Fülöp 

nevében, valamint Gerede-i István fia: István a maga, valamint fr.-e: Beke nevében 

elmondták, hogy az ügyben, amit István fiai János fiai ellen indítani akartak, fogott bírák 

közvetítésével egyezségre jutottak. János fiai vállalták a kápt. előtt, hogy az elkövetkező máj. 

1-je előtt (infra oct. B. Georgii mart.) nem indítanak pert István fiai ellen az ország egyetlen 

bírája előtt sem. Ha ezt valaki közülük megszegné, akkor a per megkezdése előtt 10 M.-t 

köteles fizetni István fiainak a bíró része nélkül, János idézése érvénytelen maradjon, és István 
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fiai, mint felperesek bármiféle pert szabadon indíthatnak János fiai ellen az előtt a bíró előtt, 

aki elé lettek volna idézve. D. f. V. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1331. 

E.: Dl. 67 703. (Tallián cs. lt. 28.) Hártya, hátlapon mandorla alakú pecsét nyoma. 

K.: Bar. ti. 1992/95. 19. 

242. (1331.) jún. 20. 

A zágrábi kápt. jelenti [I.] Károly király királynak, hogy az oklevélben átírt 1331. ápr. 

28-i parancslevelének megfelelően (1. 152. szám) [Pál fia]: Mihály királyi ember jelenlétében 

kiküldte tanúbizonyságát: János áldozópapot, az egyház prebendáriusát, akik a [Zágráb m.-i] 

Chehy birtokot ellentmondás nem lévén László fiainak: Mártonnak és Miklósnak, valamit 

Ábrahám fia: Miklósnak iktatták örök birtoklásra. Hj. a királyi és kápt.-i ember írásbeli 

jelentése alapján: Ke-re Zawa folyó, Dé-re Panechnicha (Á2: Paneechnycha), É-ra várnépek 

[földje], Panechnicha (Á2: Paneechnycha), út Ny-ra, régi út Siubla (Á2: Swybla) közelében, 

egy mocsár, amit Cistamlaka-nak neveznek, Lukács fiainak földje, Dé-re zyl fa, az Odra-i Szt. 

György-egyház földje, Odra víz, boz fa, Dé-re út, másik út Odra felé, Ke-re régi út, Dé-re 

Lomnicha (Á2: Lompnicha), erdei gyümölcsfa, árok, amit Hyngo-nak neveznek, Mochynad 

víz, út, 2 kereszttel jelölt tul fa, út, Dé-re Lybnicha (Á2: Lipnicha) víz, fák, Cozmach földje, 

Zala (dict.) Iwan és Egyed fiainak határa, kereszttel jelölt tul fa, út, Kykinak víz, Lomnicha 

víz, István egykori bán fiainak Brezouicha (Á2: Brezouycha) nevű földje, egy stug, Cheret 

Starcha, kereszttel jelölt harazth fa a mezőn, Lakún (Á2: Lookun) folyó, kereszttel jelölt 

gyümölcsfa, a zágrábi egyház Blaca (Á2: Blaka) nevű földje, É-ra Glogala nevű mocsár, 

kereszttel jelölt jegned fa, Churma erdő, Odra, topol fa, strug, erdő, Zawa [folyó]. D. f. V. 

prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. autem superius dict. 

Á.: 1-2. a 402. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 556-557.; Laszowski I. 45-47.; Smic. IX. 565-566. (mind Al-ről). 

243.1331. jún. 24. Avignon 
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[XXII.] János pápa megköszöni Ágnes királyné (U) felajánlását és kitartó imáját. D. 

Avinione, VEI. Kai. Iulii, [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 97a old. (Df. 291 665.) 

K.: Theiner I. 544. 

244.1331. jún. 25. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Prona-i Pál fiai: András és Beke azt állították, hogy 

Borchfalua birtokukról szóló adománylevelük, amely [IV.] Béla királytól származik, és 

amelyet Serephel, távoli nagybátyjuk őrzés végett a hegyi (de monte) Szt. Szűz-egyháznak 

adott, Trinchinium-i Máté nádor idején, az ő emberei miatt az egyházban elégett. A király 

ezért utasítja a Turch-i prépostot és konventjét, hogy Ada fia: Ábrahám v. Lodomerius fia: 

András királyi emberek jelenlétében küldjék ki tanúbizonyságukat, és az ügyben végezzenek 

vizsgálatot. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Vysegarad, 2. die Nat. B. Ioannis Bapt., a. 

d.1331. 

Á.: a 274. számú oklevélben. 

K.: F. VEI. 6. 123. (Á.-ban). 

245. (1331. jún. 25,-jűl. 11. között) 

Pál országbíró utasítja a bácsi kápt.-t, hogy Crisius fia: Péter Barychfolua és Chaakfolua 

birtokát a királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében júl. 11-én (in quind. B. regis 

Ladizlai) a királyi emberek és más becslők Crisius fia: Péter vezetésével járják körbe és 

becsüljék fel 240 M.-nyi értékben és Morouth-i Mihály mr.-nek iktassák. Ha a birtok nem émé 

el a 240 M.-nyi értéket, Péter más birtokából egészítsék ki. Erről az országbíró írásos jelentést 

kér júl. 25-re (ad 15. die ipsius possessionarie statucionis). 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 

K.: AUSZ. AH. 1999. CX. 38. (Eml.-ben). 
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246. (1331.) jún. 26. 

Az esztergomi kápt. tudatja [I.] K[ároly] királlyal (H), hogy Seyffridus, a Goron-i Szt. 

Benedek-egyház apátja és a konvent érdekében kiadott eltiltólevelének (1. 240. szám) 

megfelelően, amelyet Jakab ff., a monostor prépostja mutatott be, Balwan-i Chepanus királyi 

ember jelenlétében kiküldte István kóruspapot, akik jún. 21-én (f. VI. porx. an. fe. B. Nat. 

Ioannis Bapt.) a monostor Koachy nevű földjének régi határainál, amelyet Palast-i P éter c. 

Trinchinium-i Máté idejében, az ő hatalmával lerombolt és egy darab földet elrabolt, 

eltiltották Péter c.-t, famulusait és Nemchen-i jobbágyait a rombolásoktól és jogtalan 

foglalásoktól, amit a kiküldöttek saját szemükkel is láttak. D. f. IV. prox. p. predictum fe. Nat. 

B. Ioannis Bapt., a. d. prenotato. 

E.: Esztergomi székesfőkápt. mit. Acta radicalia. 2. 1. 6. (Df. 235 801.) Hátoldalán 

tárgymegjelölés, zárópecsét darabkái. 

K.: Str. m. 192-193. 

R.: Knauz, Garamszentbenedek I. 166. 

247. (1331. jún. 27. e.) 

A győri kápt. előtt Hertul mr. Péter pápai főesp., Saul győri kanonok, Miklós győri 

püspök és Mihály győri örkanonok jelenlétében kijelentette, hogy azt a birtokrészt, amit 

Miklós c. ősi jogon bírt, minden jogával együtt Miklós c.-nek hagyja lelkiismerete tanácsára 

örök birtoklásra. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K.: Házi 1.1. 58-59.; Bgl. IV. 92. (mindkettő Eml.-ben). 

248.1331. jún. 30. Hegykő 
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Drugeth János nádor és a kunok bírája tudatja, hogy Sopron m.-i nemesekkel jún. 27-én 

(f. V. prox. p. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Egkw falu mellett tartott nádori közgyűlésen 

Medies-i Miklós fia: Miklós c. előadta, hogy Medies birtokban bírt örökrészét, mely 4 telket 

(lehenos) és négy szőlőt foglal magában, amit a nép nevén Pergeth-nek mondanak, és a falun 

túl, az árkon kívül, a Ferteu tó mellett egy vonalban birtokolt 20 hold földet, ahol egyház is 

található, Hertul mr. királyi festő jogtalanul most, a begyűjtés idején megtámadta, és termését 

a saját jogán elvitte. Mivel pedig Hertul-nak a közgyűlés idején szembesítésre és önmaga 

igazolására meg kellett volna jelennie, de ő nem tett ennek eleget, a nádor elrendelte, hogy 

Miklós c., a szb.-k és a m. nemességének kérésére kiáltsák ki, hogy a mondott birtokok 

Miklós c. tulajdonát képezik. Eután Miklós bemutatta a győri kápt. privilégiumát (1. előző 

szám), melyet átolvasva a nádor a birtokrészt Miklós c. és örökösei jogos birtokába juttatta. D. 

IV. die eiusdem congregationis et loco prenotatis, a. d. 1331. 

Á.: a 404. számú oklevélben. 

K.: Házi 1.1. 58-59.; Bgl. IV. 91-92. 

R.: Házy J., Soproni Szle 1967. 115. 

249. (1331. júl l.e.) 

Pál c. országbíró előtt László pécsi püspök a Nyulak szigeti (de Insula leporum) apácákat 

megvádolja, hogy parancsukra Cheley falvi népeik a Mohach-hoz tartozó Duna folyóban 

halászhelyeit 3 éve használják, és így neki 30 M.-nyi kárt okoztak. Fábián, az apácák 

képviselője ebben az apácákat és népeiket ártatlannak vallotta, ezért az országbíró elrendeli, 

hogy László püspök júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) a szekszárdi konvent előtt 

tanúkkal köteles igazolnia magát. A felek az oklevelet júl. 8-ra (8. die) kötelesek visszahozni. 

Emi. 1-2.: a 252. és 260. számú oklevelekben. 

K.: F. VEI. 3. 557. (Eml.-ben). 

250. (1331.) júl. 1. 
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Az egri kápt. tudatja [I.] Károly királlyal (H), hogy Pál c. országbírónak az oklevélben 

átírt márc. 20-i parancslevelének megfelelően (1. 108. szám) Demeter fia János királyi ember 

jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, Márton mr. éneklőkanonokot, akik máj. 3-án (f. VI. 

prox. an. fe. Assc. d. iam preteritum) a Heweswyuar m.-i Bachanad, Bura, Weychuk, Weych, 

Noghberek, Solumtelek, Kyrth, Zyla, Welprech és Scemch birtokokon, valamint máj. 6-án (f. 

II. subsequenti) az Abawyuar m.-i Ida, Wyfolu, Literi és Zemse birtokokon a szomszédok 

összehívása után hj.-t végeztek, s azt ellentmondás nélkül örök jogon Chenyk mr.-nek 

iktatták. D. in oct. Nat. S. Iohannis Bapt., a. supradict. 

Á.: I. Károly király, 1334. júl. 8. Dl. 2650. (NRA. 497. 1.) Az átíró oklevél szeint eredetije 

zárt oklevél volt. 

K.: - . 

251.1331. júl. 1. 

A vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja előtt Jakab fia: Simon és Panth fia: Balasey a 

maga és testvére: Peteu nevében megosztoznak fele-fele arányban Nogkerug~Nogkeruk 

birtokon, és e birtok határai között lévő Orbocha birtokon azok minden haszonvételével 

együtt, amely birtokokat mindkét fél leánynegyed okán birtokolja, Panth fiai Erzsébet - Panth 

anyja, Korug-i Nagy (Magnus) Márton lánya - jogán, Simon és Scephsk fia: Farkas pedig 

anyjuk: Keristina, Korug-i Kaprech lánya jogán. Az Orbocha birtokon a Mura folyón lévő rév 

Simonnak j ut, N ogkorug-i D etricus, T amás é s Ire t elkei ( sessio) tartozékaikkal együtt örök 

jogon a személyesen jelenlévő Ire, Detricus fia: Iwan, ill. az általa képviselt Tamás fia: István 

kezén megmaradnak, bár a leánynegyed miatt Simon, Farkas és Panth fiaihoz kerültek, 

akiknek birtokelkülönítéséhez és egyezségéhez a személyesen megjelenő Lybe fia: Ire, 

Detricus fia: Iwan a maga és fr.-ei: Cherenth, Zwete és György nevében, valamint Tamás fiai: 

István és Nedelk hozzájárulásukat adták, és rokonságukat elfogadták. Panth fiai és Simon 

pedig vállalták, hogy a 3 telket és tulajdonosait a rokonság okán is perekben és egyéb 

ügyekben védelmezni fogják. D. in oct. Nat. S. Ioannis Bapt., a. ab incarn. d. 1331., amikor 

András prépost, Mihály éneklő-, Domokos őrkanonok, a dékáni cím üresedésben. 
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E.: Dl. 86 613. (Teleki cs. gyömrői lt. 23. 1. 8.) ABC betűkkel felül chirographált hártya, lila-

sárga zsinóron függött pecsétje elveszett. 

K.: - . 

R.: Iványi, Teleki 77. 

252.1331. júL 2. 

A szekszárdi monostor konventje előtt Pál c. országbíró parancsára (1. 249. szám) júl. 1-

jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) János mr., a pécsi egyház kanonoka, László pécsi 

püspök képviselője, valamint László fr., a Nyulak szigeti (de Insula leporum) apácák 

képviselője és officiálisa jelenlétében megjelent kb. 200 nemes és közrendű ember, akik közül 

először Zyger-i Petk fia: Mihály tanúsította, hogy az apácák parancsára Cheley falvi népeik a 

Mohach-hoz tartozó Duna folyóban László püspök halászhelyeit 3 éve használják, így neki 30 

M.-nyi kárt okoztak. Ezt tanúsította továbbá Zekbach-i István fia: László, Kolozno-i Péter fia: 

István, továbbá a 200 személy közül Jok-i Vinch fia: Gergely, Moroch-i Miklós fia: István, 

Zyger-i István, Manuk-i György fia: László, Moyus-i Vid, Zebevol-i Perunke fia: Saul, 

Zebevol-i László fia: György, Bogdan-i Miklós, Paly-i Iula fia: István, Gatha-i Gatal fia: 

Mauk, Gure-i Tamás fia: János, Nemety-i Ipoly fia: Tamás, Nemety-i Lukács fia: Imre, 

Myslen-i Mihály. D. 2. die oct. predictarum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2665. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 54. 5.) Hártya, természetes 

színű, kerek zárópecsét apró töredéke, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Emi.: a 260. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 3. 557-559. 

R.: Szakály F., Tanúim. Tolna m. 1968. 22. 

253.1331. júl. 2. Rojcsa 

Lóránd c., Pál fia János mr. Ruicha-i c. és Kopruncha-i várnagy albírája tudatja, hogy 

Miklós fia: Negech perbe vonta színe előtt Doruzlaus fia: Heidricus-t, aki válaszul bemutatott 

3 privilégiumot, amelyek egykor Hottezlaus-Hotezlaus fia: Lőrincnek adattak ki Miklós néhai 
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bán és bírája: Tamás által, és a csázmai kápt. privilégiumát. Negech tiltakozott, mivel a 

csázmai kápt. az ő tudta nélkül adta ki Heidricus-nak az oklevelet, erre válaszul Heidricus 

bemutatta Miklós egykori nádor, somogyi és fehérvári c. oklevelét arról, hogy Zerchinech 

birtokot apja: Miklós kapta prédiális jogon, ezért eltiltja tőle Negech-et. Mivel a Heidricus 

által bemutatott Lőrinc-féle oklevelet ő apjáénak, Negech pedig nagyapjáénak állította, Lóránd 

c. az ügyet az összes oklevelek bemutatásával Pál fia: János mr. elé halasztja a 3. napra, 

miután az a Drávának ezen oldalára jönne. D. in Ruicha, f. m. prox. p. fe. ap. Petri et Pauli, a. 

d. 1331. 

E.: Dl. 34 632. (Acta Paulinorum. Sztreza 1.1.) Papír, természetes színű, kerek zárópecsét 

apró töredéke, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.: Smic. IX. 567. 

R.: Mályusz E., LK. 1928. 87. 

254.1331. júL 4. 

A budai kápt. előtt megjelent László fia: Pál a maga és fiai: László és Miklós nevében, 

valamint Absolon fia: Fyntha, Zala m.-i Thofeu-i nemesek, akik személyét Budur óbudai (de 

veteri Buda) polgár igazolta. Pál a Thofeu birtokon levő birtokrészét, amelyet egykor Károly 

fia Domokos özvegye hitbéreként Absolonnak, Fyntha apjának elzálogosította, és amely 

nemzetség és rokonság okán hozzá tartozik, aug. 20-tól 2 évre (usque secundam revolutionem 

fe. B. regis Stephani) Fyntha-nak zálogul hagyja 5 M.-ért, amelyből 1 M.-t már megkapott, 4 

M.-t pedig aug. 20-án kell a budai kápt. előtt oklevéllel is igazoltan megkapnia. D. in. oct. fe. 

B. regis Ladislai, a. d. 1331. 

E.: Dl. 86 614. (Teleki cs. gyömrői lt. 23. 1. 9.) Hártya, mandorla alakú zárópecsét nyoma, 

hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K. : - . 

R.: Iványi, Teleki 77. 

255.1331. júl 6. Sár 
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István vasvári és Suprunium-i c. Thatamerius fehérvári prépost javára lemond A ad 

birtokról, amelybe a vasvári kápt. tanúbizonysága mellett a királyi ember a prépostot bevezette 

- b á r az korábban királyi adomány révén István c. tulajdonát képezte minden tartozékával, 

haszonvételével együtt - , a megállapított határok jóváhagyásával. D. in Saar in oct. BB. Petri 

et Pauli ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 66 412. (Salamon cs. lt. 8.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma. 

K.:- . 

256. (1331. júl. 8. e.) 

Orrus (dict.) Péter pozsonyi vámagy és m. 4 szb.-ja oklevele arról, hogy Suur vár-i 

Mihály fia: András eladhatja bárkinek Arukkyu nevű 4 holdnyi szántóföldjét rokonai és 

szomszédai, ti. János fiai: Donka és János, Ysaac fia: Jakab, Olivér fiai: István, Péter, János, 

Mihály és Pál, Pál fiai: Petee és István, Miklós fiai: Péter, Tamás, János, Pál, György és 

Palyazokuz-i Pál fia: Mihály engedélyével. 

Emi.: a 262. számú oklevélben. 

K.: Wertner M., TT. 1910. 461. (Eml.-ben). 

257.1331. júl. 8. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a győri kápt.-t, hogy Miklós fia: László részére annak Osl, 

Zechen és Kechener birtokain a szomszédok összehívása után hj.-t végezzenek László fia: 

Gergely vagy Wgugh fia: Domokos királyi emberek és a kápt. tanúbizonysága mellett. Erről a 

király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, in quind. Johannis Bapt., a. d. 1331. 

Á.: a 305. számú oklevélben. 

K.: Sopron vm. 1.123-124. (Á.-ban). 

R.: Bgl. IV. 93. 
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258.1331. júl. 8. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a somogyi konventet, hogy Arach Somogy m.-i 

Samsonfeuld birtokán, amely nemzetségi ágon tartozik hozzá, határmegújítást végezzenek a 

szomszédok összehívása után a kápt. tanúbizonysága és István fia: Jakab v. Felicián fia: János 

királyi emberek jelenlétében. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Vyssegrad, in quind. B. 

Iohannis Bapt., a. d. 1331. 

Á.: a 294. számú oklevélben. 

K.:- . 

R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1997.11-12. 

259.1331. júl 8. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Besened-i János fia: Márton kérte, hogy neki és a néhai 

Bereck fiai: Jánosnak és Miklósnak adja az ő Zobolch m.-i Leuelek birtokát, amelyet ő eddig 

vérrokonával, az örökösök nélkül elhalt Csanád fia: Miklóssal osztatlanul birtokolt. A király 

ezért meghagyja a Zobolch-i c.-nek, vicec.-nek és a szb.-knak, hogy tudakolják meg a 

szomszédoktól Márton állításairól az igazságot. Erről a király írásos jelentést kér. D. in 

Vysegrad, in quind. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1331. 

Á.: a 319. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 3. 569. (Á.-ban). 

R.: Piti F., Szabolcs m. 56. 

260.1331. júl. 8. Visegrád 

Pál c. országbíró korábbi oklevele értelmében (1. 249. szám) János mr. pécsi kanonok, 

László pécsi püspök képviselője, aki a püspök ügyvédvalló oklevelével volt ellátva, bemutatta 
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a szekszárdi konvent előtt júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Iohannis Bapt.) történt tanúságtételről 

szóló oklevelet (1. 252. szám). Ezt megtekintve Tamás fia: Miklós, az apácák képviselője azok 

ügyvédvalló levelével a bizonyítási eljárás során a párbaj helyett az esküvel való bizonyítást 

választotta, így az országbíró a bemutatott oklevél miatt László pécsi püspök javára ítélt meg 

esküt 11 nemesi eskütárs, ti. Zyger-i Petk fia: Mihály, Zekbach-i István fia: László, Kolezno-i 

Péter fia: István, Bogdan-i Miklós, Paly-i lula fia: István, Gata-i Gatal fia: Mark, Gyure-i' 

Tamás fia: János, Nempti-i Ipoly fia: Tamás, Nempti-i Lukács fia: Imre és Mysle-i Mihály 

jelenlétében, akik aug. 27-én (in oct. B. regis Stephani) a [pécs]váradi konvent előtt kötelesek 

esküt tenni arról, hogy a Nyulak szigeti (de insula leporum) apácák parancsára Cheley falvi 

népeik a Mohach-hoz tartozó Duna folyób an  László püspök halászhelyeit 3 éve használják, 

így neki 30 M .-nyi k árt okoztak. A z e skütársak halála v agy más i rányú elfoglaltsága m iatt 

helyettest lehet állítani, de ezt hiteles oklevéllel kell igazolni. A felek az oklevelet szept. 3-ra 

(8. die) kötelesek visszahozni. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2668. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 58. 3.) Restaurált hártya, 

enyhén vízfoltos, pajzs alakú zárópecsét nyoma. Hátoldalán középkori kézírással 

tárgymegjelölés. 

Eml.: a 344. és 367. számú oklevelekben. 

K.: —. 

261. 1331. júl. 8. Visegrád 

Pál c. országbíró előtt  júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. Johannis Bapt.) megjelent az országbíró 

korábbi emlékeztető oklevele értelmében (1. 178. szám) Benedek fia: András Nogsemyen-i 

Mihály fia: László képviseletében a váradelőhegyi Szt. István-konvent ügyvédvalló 

oklevelével Zekul-i Chepanus fiai: Lőrinc és Geleth ellenében, akiket Gabrian fia: János 

képviselt a Lelez-i konvent ügyvédvalló oklevelével. Benedek fia: András bemutatott két 

oklevelet, egyrészt egy Dousa egyko ri  nádor fia: Jakab mr. Zobolch-i c. vicec.-e, Péter fia: 

Jakab mr. és Zobolch-i szb.-k által kiadott [ 1330. szept. 8-i] egyezséglevelet, (amelynek 

értelmében Chepanus fiai elcserélik Scekul és Juhitelek nevű bi rtokaikat László és másik 5 

személy Bys nevű birtokával, egyúttal érvénytelenítve és átadva János nevű jobbágy 

megöléséről Pál fiai nevében kiadott okleveleket, amit szept. 14-én (f. VI. prox. an . oct. fe. 
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Nat. virg. glor.) kellett volna megerősíteni a váradi kápt. előtt), valamint a váradi kápt.-nak 

ezen megerősítés meghiúsulásáról szóló oklevelét, (amely szerint Chepanus fiai és társaik meg 

nem jelenése miatt a 6 embernek 25 ezüstM.-t, vagyis arányosan Lászlónak 4 M. és 8 pondus-

t voltak kötelesek fizetni a bírói rész nélkül). Gabrian fia: János a bemutatott oklevelek 

ellenében nem élt panasszal, ám a bírság Lászlót illető 4 M. és 8 pondus, valamint az 

országbírónak járó8 M . é s l ó p ondus b írságot n em t udja m egfizetni, d e h aladékot k ért és 

kapott Lőrinc és Geleth részére, így a bírságokat aug. 27-én (in oct. B. regis Stephani) 

kötelesek megfizetni kétszeres büntetés terhe mellett. D. in Wyssegrad, 8. die termini 

prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 50 905. (Kállay cs. lt. 1300. 292.) A hártyán egy pajzsalakú és egy kerek zárópecsét 

nyoma. (Szabolcs m. 1330. szept. 8-i oklevelét 1. Piti F., Szabolcs m. 55.) 

K.: AO. H. 539-540. (kivonatos) (júl. 7-i dátummal). 

R.: Kállay I. 86.; Doc. Trans. III. 23. (román nyelvű). 

262.1331. júl 8. 

A pozsonyi kápt. előtt Suur vár-i Mihály fia: András eladja Arukkyu nevű 4 holdnyi 

szántóföldjét, amely Suur-i Puruz[to] (dict.) András és Barsa-i Pál fia: Mihály földje között 

fekszik, 4 bécsi dénárM.-ért (ungarialis ponderis) Barsa-i Olivér fia: Jánosnak szavatosság 

vállalásával, András rokonai és határtársai engedélyével, amelyről bemutatta Pozsony m. 

oklevelét (1. 256. szám). Hj.: Ke-re Pál fia: Mihály és Mihály fia: András és rokonainak földje, 

egészen Puruzto (dict.) András és Mihály fia: András és rokonainak földjéig hosszában 91 

brachium, széltében 38 brachium Mihály fia: András állítása szerint. Az egyezmény 

megszegése esetén perkezdet előtt a másik félnek 10 bécsi dénárM.-t, a pozsonyi c.-nek 6, a 4 

szb.-nak 4 M.-át kötelesek fizetni. Erről a kápt. közös pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. 

f. II. prox. an. [fe.] B. Margarete, a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 14. 1. 10. (Df. 226 582.) Felül 

chirografált, függőpecsét, hátoldalán későbbkori kézírással tárgy megjelölés. Az oklevél 

középső részén erősen rongált. 

K.: Wertner M., TT. 1910. 460-462. 

133 



125 

263. (1331. júl. 9. e.) 

[I.] Károly király utasítja a vasvári kápt.-t, hogy Thatamerius~Tatamerius mr. választott 

fehérvári prépost, királyi alkancellár és fr.-ei kérésének megfelelően végezze el Duruzlaius 

(Eml2: Duruszlaus) fia: Gergely királyi ember és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében a 

szomszédok összehívása után a prépost és fr.-ei Vasvár m.-i Beycz (Eml2: Beicz) örökölt 

birtokának hj.-át és iktatását. Erről a király írásos jelentést kér. 

Emi. 1-2.: a 275. számú oklevélben. 

K.:-. 

264.1331. júl. 9. 

[I.] Károly király (H) utasítja a Lelez-i konventet, hogy Adam fia: Miklós panaszát, aki 

fr.-ét, András áldozópapot is képviselte, vizsgálja ki, miszerint Zubuga-i Péter fiai: János és 

Pál az éjszaka leple alatt házára törve istállójából 5 ökröt eltulajdonítottak és a saját házukba 

hajtottak folyó év jún. 22-én (f. VI. an. Nat. B. Johannis Bapt.) Lukács, Jakab és Miklós fia: 

Lack társaságában, ezen felül feleségét, nővérét és sógorasszonyát csúfosan elverték. Ezért a 

konvent küldje ki tanúbizonyságát, aki Cheb-i Myke v. Mihály fia: Péter király emberek 

jelenlétében vizsgálatot végezzen. Erről a király írásos jelentést kér. D. f. ül. prox. an. fe. B. 

Margarete virg., a. d. 1331. 

Á.: a 311. számú oklevélben. 

K.:-. 

265. (1331. júl 10. e.) 

János mr., János nádor, Zemlen-i c. helyettese és a m. 4 szb.-ja tudatja, hogy a László 

fia: Tamás, ill. Folduar falu és annak falunagya közti per tárgyalása júl. 10-én (IV. f. prox. an. 

fe. B. Margarete virg.) lesz. 
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Emi.: a 268. számú oklevélben. 

K. : - . 

266.1331. júl. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a Koluswar-i hospesek kérésére átírja fő autentikus, vagyis a 

nagyobb pecséttel hitelesített és ezen felül a királyi gyűrűspecséttel is ellátott 1322. ápr. 20-i 

nyílt oklevelét, hogy a hospesek szabadsága az új autentikus pecséttel is meg legyen erősítve. 

D. in Wyssegrad, f. IV. prox. p. quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1331. 

E.: AL. Kolozsvár város lt. Privilégiumok. C. 1. (Df. 280 973.) Hátlapra nyomott pecsét 

nyoma, középkori kézírással: „Relatio Thome de Zeremy". 

Á.: Kolozsmonostori konvent oklevéltárából, 1609. máj. 2. Uo. C. 3. (Df. 280 975.) 

K.: Kolozsvár I. 39-40.; ZW. 1.443. (mindkettő E.-ről). 

Román ford.: Doc. Trans. ÜL 23-24. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. VI. 532. szám. 

267.1331. júl. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) figyelembe véve a Koluswar-i hospesek hűséges szolgálatait, amit 

az elmúlt havasalföldi (in partibus Transalpinis) hadjáratban neki nyújtottak, azon előjogokat 

adja nekik, hogy sem a nádor, sem az erdélyi vajda, sem egyéb bírói joghatóság előtt nem 

kötelesek Erdélyben megjelenni, csak a király által kinevezett bíró és c. előtt, továbbá a 

gonosztevőket, nemes és nem nemes tolvajokat és rablókat saját területükön elfoghatják, és 

király által kinevezett saját bírójuk és c.-ük ítélkezhet felettük, valamint a király a nép nyelvén 

Feketwerdw-nek nevezett erdejét szabadon használhatják. A király felszólítja az erdélyi vajdát 

és más bírókat a Koluswar-i hospesek szabadságainak betartására, különösen az erdélyi Szt. 

Mihály-egyház püspökét, vámagyait és officiálisait, nehogy őket az erdő használatakor 

vámokkal terheljék. D. in Wysegrad, f. IV. prox. p. quind. fe. Nat. B. Iohannis Bapt., a. d. 

1331. 
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E.: AL. Kolozsvár város lt. Privilégiumok. I. 4. (Df. 281 033.) Hátoldalán zárópecsét nyoma, 

középkori kézírással: „Relatio Thome de Zeremy", újkori tárgymegjelölések. 

Á.: 1.1. Lajos király, 1364. szept. 15. Uo. I. 6. (Df. 281 035.) 

2. Ál > kolozsmonostori konvent, 1382. szept. 26. Uo. 1.3. (Df. 281 032.) 

3. Ál > erdélyi kápt., 1385. jan. 25. Uo. I. 7. (Df. 281 036.) 

4. Ál > Zsigmond király, 1391. ápr. 29. Uo. I. 8. (Df. 281 037.) 

5. Á4 > kolozsmonostori konvent, 1402. okt. 31. Uo. I. 9. (Df. 281 038.) 

6. Á4 > Zsigmond király, 1402. nov. 14. Uo. 1.11. (Df. 281 039.) 

Má.: Uo. 1.1. (Df. 281 219.) (újkori). 

K.: Kolozsvár I. 41-42.; ZW. I. 443-444. (mind E.-ről). 

Ford.: F. Vm. 4. 171-172. (magyarnyelvű, elírás miatt 1336. júl. 8-i dátummal); Doc. Trans. 

m. 24-25., ill. 390-391. (román nyelvű). 

268.1331. júl 10. 

János mr., János nádor, Zemlen-i c. helyettese és a m. 4 szb.-ja tudatja, hogy korábbi 

oklevelüknek megfelelően (1. 265. szám) júl. 10-én (IV. f. prox. an. fe. B. Margarete virg.) a 

László fia: Tamás, ill. Folduar falu és annak falunagya közti pert júl. 25-re (ad quind. datarum 

presentium) halasztották végső válaszadás céljából, ahol Tamás képviselője László és 

Domokos mr. lesz a falu és a falunagy ellenében. 

E.: AL. Vécsey lt. 19. (Df. 254 242.) Hátlapra nyomott két pecsét nyoma, azonos korú kéz 

írásával tárgymegjelölés. 

K.:- . 

269.1331. júl. 11. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a Kuluswar-i hospesek kérésére átírja fő autentikus, vagyis a 

nagyobb pecséttel hitelesített 1316. aug. 19-i privilégiumát, hogy a hospesek szabadsága az új 
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autentikus pecséttel is meg legyen erősítve. D. in Wyssewgrad, in fe. Transl. B. Benedicti 

conf., a. d. 1331. 

Á.: I. Károly király, 1336. ápr. 3. > kolozsmonostori konvent, 1306. [! B: 1336.] nov. 11. AL. 

Kolozsvár város lt. Privilégiumok. 1.1. (Df. 281 031.) 

K.: Kolozsvári. 31-33.; Densu§ianuI. 640-642.; ZW. I. 444-445. 

Román ford.: Doc. Trans. m. 25. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. IV. 313. szám. 

270.1331. jűl 11. 

A váradelőhegyi Szt. István-konvent előtt Pethenye fia: István Thereche-i nemes a maga, 

atyja és fr.-ei, valamint Szatmár m.-i társai nevében eltiltja szomszédját, Kumurzan fia: 

Andrást a Szatmár m.-i Therechey és Mergusd birtokok szomszédságában lévő Bogda birtok 

eladásától, Magyar (dict.) Pál és Dénes mr.-eket pedig a megvételtől, mert az szomszédság 

jogán elsősorban őket illeti. D. f. V. prox. an. fe. B. Margarete virg., a. d. 1331. 

E.: Dl. 62 176. (Ibrányi cs. lt. 13.) Hártya, természetes színű kerek zárópecsét töredéke, 

hátoldalán azonoskorú kéz írásával tárymegjelölés. 

K.:-. 

271. (1331. júl. ll.-jút. 25. között) 

A bácsi kápt. jelentése szerint Kaza-i Miklós fia: Mihály, Gyurkumini-i György, 

Kendrus-i Péter, Peturke fia: Bálint, valamint Gergely fia: Miklós, Pál fia: János, Pál fia: Péter 

mindkét fél által hozott becsüsök, Phyle fia: Péter és Vyodol fia: András királyi emberek, 

Apró (Parvulus) Omodeus, az országbíró embere, továbbá Domokos mr. kanonok, a bácsi 

kápt. tanúbizonysága júl. 11-én (quind. B. regis Ladizlai) a szomszédok összehívása után 

Crisius fia: P éter B orichfolua é s C hakfolua b irtokára m entek, hj.-t v égeztek é s 2 40 M .-nyi 

értékű földet az országbíró ítélete értelmében Morouth-i Mihály mr.-nek iktatták, a birtok 

maradékát pedig Crisius fia: Péternek hagyták. Hj.: völgy, Ke-re Balase föld, Ny-ra 
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Barichfolua birtok, Ny-ra út, Ny-ra erdő, nyárfa, Dé-re erdő, gumulchen bozót, völgy, körtefa, 

völgy, körtefa, szántóföldek, Ny-ra cseresznyefa, nagy út, amely Karanuk-ba vezet, Zaar 

(dict.) László földje, amelyet Crisius fia: Péter zálogul lekötött, É-ra egy erdő széle, körtefa, 

út, Ke-re út, É-ra szántóföldek, diófa, szántóföldek, cseresznyefa, amely egy völgy oldalában 

van, és az a határ elválasztja Crisius fia: Péter, valamint Tamás fiai: András és János 

Chaakfolua-i földjét, völgy, É-ra a völgy fele Crisius fia: Péteré, a másik fele Tamás fiainak 

földje, Ke-re völgy, amely körbeveszi Barichfolua birtokot. 

Emi.: a 313. számú oklevélben. 

K.: AUSZ. AH. 1999. CX. 38-39. (Eml.-ben). 

272.1331. júl. 12. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudatja az óbudai (de veteri Buda) kápt.-nal, hogy István mr. királyi 

speciális nótárius a királytól a királyi adományozáshoz tartozó Heveswywar m.-i Tyukud v. 

más néven Kerekoduor birtokot kérte, amely a Zagywa folyó mellett fekszik, s ezt a király a 

budai kápt. korábbi oklevelét látva (1. 136. szám) jóvá is hagyta volna, de a királyi adomány 

megerősítése idején Gwg fia: Gwg és Péter fia: Zwnyug (dict.) András, Kata-i nemesek, 

valamint pár nappal később Simon fia: Pál c. országbíró ellentmondtak. A Kata-i nemesek a 

birtokban bírt jogukról a király által meghatározott időpontban okleveleket felmutatni nem 

tudtak, Pál c. országbíró pedig hiába lépett fel fr.-e, Lőrinc nevében védőként, az nem akart e 

jogával élni. így a király másodszor kéri a kápt.-t, hogy küldje ki tanúbizonyságát Sambuk-i 

Márton fia: Jakab v. Sambuk-i László királyi ember társaságában, és a szomszédok 

összehívása után ellentmondás hiányában a birtokbaiktatásnak és a hj.-nak a mondott birtokon 

tegyenek eleget. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wysegrad, VI. f. prox. an. fe B. 

Margarete virg. et mart., a. d. 1331. 

Á.: a 282. számú oklevélben. 

K.:- . 

R.: Bakács, Pest megye 146. 

273 



125 

273.1331. júl. 13. Visegrád 

[I.] Károly király (H) -i Jakab fia János kérésére engedélyezi, hogy annak Beregh és 

Wywar m.-i nem birtokos jobbágyai és szerviensei peres ügyeiket Jakab fia: János előtt 

intézzék, s ha nem tud igazságot szolgáltatni, akkor ő maga az ügyet a király v. más rendes 

bíróság elé viheti. Ezért a király megparancsolja a nádornak, az országbírónak, vámagyoknak, 

c.-eknek és az ország egyéb bíróinak, hogy Jakab fia: János nem birtokos jobbágyai és 

szerviensei ügyében ne ítélkezzenek. D. in Wyssegrad, in fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 

1331. 

E.: Dl. 2671. (NRA. 1535. 42.) Hártya, hátlapon kerek pecsét nyoma, hátoldalán középkori 

kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. II. 543-544. (kivonatos). 

274. (1331.) júl. 13. 

A Turch-i prépost és konventje [I.] Károly király parancsának (1. 244. szám) megfelelően 

Ada fia: Ábrahám királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, akik Turch m.-i 

nemesek és nem nemesek, különösen a Szt. Szűz-egyház tagjai, és legfőképp György, a Szt. 

Szűz-egyház rektora által megtudták, hogy Pál fiainak Borchfalua birtokról szóló 

privilégiuma, amit Serephel megőrzésre a Szt. Szűz-egyháznak adott, Máté nádor idején, az ő 

emberei miatt a pap egyéb irataival együtt elégett. D. in fe. B. Margarete virg., a. d. ut supra. 

E.: Dl. 38 812. (Petróvay cs. lt.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán középkori és újkori írással tárgymegjelölés. 

K.: F. Vm. 6.123-124. 

275.1331. júl 13. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja tudatja [I.] Károly királlyal, hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 263. szám) Duruzlaius (Á2: Duruszlaus) fia Gergely királyi 
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ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságul Mihály mr. éneklőkanonokot, akik júl 9-én (f. 

Hl. prox. an. fe. B. Margarete virg.)Beycz (Á2: Beicz) birtokon a határtársak és Gely (Á2: 

Gyeli)-i Jakab fia: Miklós, István vasvári c. maga helyett kiküldött embere jelenlétében a 

birtok két birtokrészén ellentmondás nem lévén hj.-t és birtokba iktatást tartottak. Hj.: 

Kelemenfölde, Raba, Goulach (Á2: Gulacs) föld, Amadeus földje Dé-re, Simon fia: Lőrinc 

földje É-ra, Mortonfeuolde~Morthonfelde (Á2: Martonfölde) és Egyedfelde (Á2: Egyedfölde) 

birtokrész, É-ra Amadeus földje, Raba, Geertze (Á2: Gércze) völgy, Goulach föld, Amadeus 

földje, Horhosuoth (Á2: Horhassutt) út. A birtokok felénél Miklós fia: Domokos és Bereksad 

(Á2: Berekszad)-i Fábián fia: János ellentmondtak, miszerint amit Thatamerius szerzett v. 

szerezni szándékozott, az hozzájuk tartozik, ezért a birtokok felére nézve vizsgálatot kértek, 

de egyetértésükkel Kelemenfelde, Morthonfelde és Egyedfelde birtokrészek felét 

Thatamerius-nak és fr.-einek: Istvánnak és Bako-nak, továbbá fr. patruelis-einek: Jakab fia: 

István és Rynoldus fia: Miklós Perhesse-i nemeseknek iktatták örök jogon. D. in fe. B. 

Margarete virg., a. d. 1331. 

Á.: 1. Vasvári kápt., 1415. jan. 8. > vasvári kápt., 1457. márc. 11. > vasvári kápt., 1512. jún. 

27. Dl. 98 453. (Vétel. 1954. 362.) 

2. Ál > Vasvári kápt., 1736. márc. 14. VAML. Limbus 5. (Df. 288 597.) 

K.:-. 

276.1331. júl 13. 

Baldinus fia: Miklós c. Strigonium-i bíró, Móric fia: Gan c., Mihály fia: Miklós, Godinus 

fia: István, Kuenchul fia: Tamás, Gelet fia: István, Rubinus fia: György, Hermán fia: István, 

Anda, Ulric fia: István és Nygram fia: István esküdtek előtt polgártársuk: István c., Kálmán 

fr.-e azon palatium-át, melyet egykor ZeniePalutaya-nak neveztek, és amely a város közepén, 

a vásártér közelében, a Kis-Duna (parvus Danubius) mellett, Vkur (dict.) mészáros házai 

mellett É-ra és Ludueg fia: Jekkul házaitól Dé-re található, minden haszonvételével és 

tartozékával együtt fiai: Pál és András, felesége: Anna asszony, lánya: Klára asszony (Rubinus 

fia György felesége), fr.-e: Kálmán fiai: László és Kálmán és valamennyi rokonának és 

szomszédjának engedélyével 100 c seh M. s zéles b écsi garasért e ladta ö rök jogon a szintén 

jelen lévő Nagy (Magnus) Péter fia: Tamás mr. Geztus-i és Chokakw-i vámagynak, átadva 
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neki a palatium-át érintő korábbi okleveleket, így az esztergomi kápt. 1273. okt. 30-i, (amely 

szerint a mondott ingatlant Pous fia: Vgrin mr. 40 tunella borért és 25 ezüstM.-ért eladta 

Valter c. pestújhegyi rector-nak [IV.] László király tudtával és engedélyével) [I.] Károly király 

1330. máj. 5-i, (amely szerint [I.] Károly király a Valter c.-től a királyra háramlott ingatlant 

érdemes szolgálataiért Petheu c. egykori esztergomi bírónak adta a Strigonium-i Szt. István 

keresztes konvent tanúbizonysága mellett) valamint az esztergomi keresztes konvent és 

Esztergom városának 1330. márc. 25-i privilégiumait, (amelyek értelmében 50 M.-ért 

rokonság okán az ingatlant Valter c. fia: István c. kapta meg) érvénytelenítve az esetleg nála 

lévő, a palatium-ot érintő további okleveleket. Erről a király kettőspecsétjével megjelölt 

privilégiumot ad ki. D. in fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2670. (NRA. 337. 7.) Hártyán zöld zsinóron természetes színű, kerek, kissé sérült 

függő kettőspecsét. 

K.: AO. H. 541-543. (kivonatos). 

R.: Str. m. 193.; Pór A., Erd. Múz. 1890. 26.; Pleidell A., Száz. 1934. 40. 

277.1331. júl. 13. Vác 

Rudolf váci püspök előtt Domokos fr., a Buda-i Nyulak szigeti (de insula leporum) 

domonkos kolostor perjele, a Nyulakszigeti domonkos apácák nevében bemutatja VIII. 

Bonifác pápa privilégiumát, amely kiközösítéssel fenyegeti azon főpapokat v. kereszteseket, 

akik saját területükön az apácáktól tizedet merészelnek szedni, valamint a néhai Tamás 

esztergomi érseknek az apácák és a [budafel]hévízi Szt. Háromság-egyház keresztesei között 

folyó perben kiadott, az apácák tizedmentességéről szóló ítéletlevelét, amelyek alapján a 

püspök elrendelte, hogy az apácáknak valamennyi, az ő területén fekvő birtoka mentes legyen 

a tizedfizetés kötelezettsége alól. Erről a püspök autentikus függőpecsétjével megjelölt 

oklevelet ad ki. D. in Wacie, in fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 3624. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 15. 12.) A hártya vízfoltos, 

hártyacsíkon függött vörös színű, ovális alakú pecsétje leszakadt. 

Má.: 1. PML. Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. lt. 75. (Df. 280 145.) (18. sz.-i). 

2. Pécsi püspökség lt. 88/1498. (Df. 280 285.) (18. sz.-i). 
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K.: F. VEI. 3. 544-546. (Hevenesi-féle kéziratról). 

278.1331. júl. 14. 

Lupoldus, magyarországi (U) királyi pénzverőmr. (mr. machinarum), jelen évben 

kamaraispán Kremnicia-ban, Kremnicia-i és Arwa-i c., valamint János bíró, Gvndramus, 

Farcusonis Chonrad, Zans-i Márton, Schefhower Miklós, Diln-i Hans, Mazalder Miklós, Hubs 

Albert, Schucze Albert, Blafuz Henrik és más esküdtek Kremnicia-ban tudatják, hogy jún. 10-

én (f. II. 14. diebus ante fe. S. Iohannis Bapt.) előttük Marsily István és Olf-i Ieclinus 

megegyeztek, hogy Ieclinus tartozik Marsily Istvánnak fizetni 129 királyi M.-t, M.-ját 56 

garassal számolva, 11 rőf Ypra-i posztót, 1,5 fertó 12 karátos aranyat, 2,5 M.-t 1 lat királyi 

garassal és 4 hordó bort, amelyre lefizetett 2 M. 9 karátos aranyat, úgyhogy tartozása 150 

királyi M. marad, amelyre zálogként lekötötte minden ingó és ingatalan vagyonát 

hozzátartozói beleegyezésével. Tartozása kiegyenlítésére hetenként 1 M. 12 karátos aranyat 

fog fizetni, nem fizetés esetén minden elzálogosított java Marsily Istváné lesz. Ieclinus javait a 

következőkban becsülték meg: 1 vízikerék a Sohler völgyi víz hatodrészével 30 M. értékben, 

2 vízikerék és kohó a víz felső folyásán Kadold malma körül 40 M. értékben, 1 malom 

Mazaldrus szomszédságában a Pukano-i bíró malma alatt 50 M. értékben, 1 kölyű egy másik 

kölyű (népiesen Kolbe) mellett, amit Putner (dict.) Miklós birtokol, ugyanabban a vízben 

lejjebb 5 M. értékben, valamint egy ház és egy házhely Farcusonis Chonrad háza mellett 10 

M. értékben, mindezt összesen 135 M. értékben Marsily István v. utódai részére örök jogon 

lekötötték. Erről az oklevéladók a város függőpecsétjével megjelölt oklevelét adnak ki. Actum 

et D. a. d. 1331., domin. in. crastino S. Margarete virg. glor. 

E.: OA. Ziar N/H. Körmöcbánya város. lt. 1. 37. 1. 1. (Df. 250 152.) Fényképen függőpecsét 

zsinórja látszik, az oklevél hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:-. 

279.1331. júl. 14. Visegrád 

281 



125 

Benedek csanádi püspök Henrik veszprémi püspök és királynéi kancellár kérésére átírja 

Olivér padovai kanonok, pápai káplán és ügyhallgató nyílt oklevelét (1. 231. szám). Erről a 

püspök pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in Vysegrad, d. die prox. p. fe. B. 

Margarethe virg., a. d. 1331. 

E.: Veszprémi érseki It. Miscellanea. 20. (Df. 200 155.) Az oklevél fényképen fiiggőpecsétre 

utaló bevágások láthatók. 

K.:- . 

R.: Veszp. Reg. 96. 

280.1331. júL 15. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Benedek fiai: Peteu és Wolkan 

Nyitra m.-i Lelouch birtokán a szomszédok összehívása után határmegújítást és birtokba 

iktatást végezzen tanúbizonyságuk Péter fia: János v. Basan-i Ioka királyi emberek 

jelenlétében. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wysegrad, f. II. prox. p. fe. B. Margarete 

virg., a. d. 1331. 

Á.: a 318. számú oklevélben. 

281.1331. júL 15. Buda 

Drugeth János nádor és a kunok bírája előtt Bechey-i Imre elmondta, hogy Zemlek az ő 

Gyosd-i birtokába jogtalanul, bármiféle ítélet nélkül betelepedett és jelenleg is ott lakik, ezért 

a nádor megparancsolja az aradi kápt.-nak, hogy szenttamási (S. Thomas) Benche v. Arnold 

fia: Tamás királyi ember a kápt. tanúbizonyságának jelenlétében az ügyet vizsgálja ki. Erről a 

nádor írásos jelentést kér. D. Bude, in fe. Div. ap., a. d. 1331. 

Á.: a 285. számú oklevélben. 

K.: Z. I. 375. (Á-ban). 
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R.: Juhász, Aradi reg. 8. 

282.1331. júl. 18. 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

272. szám) Sambuk-i Márton fia: Jakab királyi ember jelenlétében kiküldték tanúbizonyságul 

János áldozópapot, az egyház prebendarius-át, akik júl. 14-én (die domin. prox. p. fe. B. 

Margarete virg. et mart.) a szomszédok összehívása után a Zagywa folyó mellett fekvő 

Heveswywar m.-i Tyukud v. más néven Kerekoduor birtokba István mr. speciális notarius-t 

ellentmondás nélkül beiktatták. A hj.-t a kápt. korábbi oklevele tartalmazza (1. 136. szám). D. 

fe. V. prox. p. fe. B. Margarethe virg. et mart. prenotatum, a. d. 1331. 

Á.: a 296. számú oklevélben. 

K.:-. 

R.: Bakács, Pest megye 146. 

283.1331. júl 19. Pozsony 

Fakó mr., Miklós mr. pozsonyi c. vicec.-e és a 4 szb. tudatják, hogy júl. 19-én (f. VI. 

prox. an. fe. B. Marié Magdalene) a Lukács fia: Peteu és Pamlinus fia László közti, a 

nagypozsonyi (de maiori Posorúo) Szentjakab birtokot érintő perben, amely többször is a m. 

ítélőszéke elé került, Pamlinus fia: Lászlót 36 M. bírság megfizetésre kötelezi, ennek 

kétharmad része a bírókat, egyharmad része a másik felet illeti, a fizetés határnapját a 15. 

napra tűzve ki. Nem fizetés esetén a bírság növelését és pervesztést helyeznek kilátásba. D. 

die et loco prenotatis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 48 528. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 21.) A hártyán hátoldalán három kerek, 

zárópecsét nyoma, tárgymegjelölés, ill. a tartozás kiegyenlítését jelző szöveg. 

K.:-. 
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284.1331.( júl. 20. e.) Rojcsa 

Pál fia: János mr., Roicha-i c. és várnagy előtt Roicha-i Dorozlaus fiai: Hedricus és 

Dénes kifizették az elégtételt a Negeche földjére vonatkozóan. D. Roicha, ... prox. an fe. S. 

Elie prophete, a. d. 1331. 

E.: Dl. 35 177. (Acta Paulinorum. Garig 1. 14. Hátoldalán újkori tárgymegjelölés Rojcha 

névalakkal. 

K.: - . 

285. (1331.) júl. 22. 

Az aradi kápt. jelenti Drugeth János nádornak és a kunok túrájának, hogy a nádor 

parancslevelének megfelelően (1. 281. szám) Benche királyi ember a kápt. tanúbizonyságának, 

János k arpapnak j elenlétében C sanád m .-i n emesek é s n emtelenek k özött v izsgálatot tartva 

megtudta, hogy Zemlek saját házának leégése után Imre mr. Gyos-i házába telepedett át, és 

jelenleg is ott lakik, de senki sem tudja, milyen indokkal. D. die fe. B. Marié Magdalene, a. 

supradict. 

E.: Dl. 76 439. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 105.) Hártya, természetes színű, mandorla alakú 

zárópecsét apró töredéke, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.: Z. I. 375. 

R.: Juhász, Aradi reg. 8. 

286.1331. júl. 22. Avignon 

[XXH.] János pápa Domokos fia: Jánosnak esztergomi kanonoki prebendát ad. D. 

Avinione, XI. Kai. Aug., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 526.) 

K.:-. 

R.: Theiner I. 530. 
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287. (1331. júl. 22. Avignon) 

[XXH.] János pápa az egri püspököt, az esztergomi prépostot, és Mutina-i Jakab pápai 

káplánt, Cambrai (Cameracensis) egyházm.-i kanonokot utasítja Domokos fia: János 

esztergomi kanonoki beiktatását eszközölni. [D. Avinione, XI. Kai. Aug., pápaságának 15. 

évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 526.) 

K.:- . 

R.: Theiner I. 530. 

288.1331. júl. 22. Avignon 

[XXR] János pápa felhatalmazza Erzsébet királynét (U), hogy saját lelki üdvéért 

Magyarországon bárhol - a veszprémi egyházm.-hez tartozó Buda-i vár melletti Duna-

szigeten lévő Szt. Ágoston-rendi apácakolostorra és főnöknőjére tekintettel - 12 szerzetes 

számára ferences kolostort (domum cum oratorio et coemeterio) alapíthasson. D. Avinione, 

XI. Kai. Aug., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 100 vol. 671a old. (Df. 291 560.) 

K.: F. Vm. 3. 539.; Theiner I. 544.; Vespr. H. 56. 

289.1331. júl. 23. 

Mykech [!] bán 1331. júl. 23-i (2. die fe. B. Marié Magdalene, in a. d. 1331.) 

privilegiális oklevele szerint azokat a birtokokat, amiket a bán embere és a zágrábi kápt. 

tanúbizonysága hatáijelemelésekkel bejárt, Mihály fiainak: Jánosnak és Gwd-nak 

ellentmondás nélkül iktatták. 
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Tá.: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. ápr. 2. > csázmai kápt., 1376. máj. 1. Dl. 91 826. 

(Festetics cs. lt. Mise. 108.) 

K.:-. 

290.1331. júL 25. Esztergom 

Berengar fia: Jakab, a Lagrasse-i (Grassensis) monostor operarius-a és Bonofato-i 

Rajmund, a Szt. Mihály-egyház rektora a Carcassone-i (Carcasonensis) és Limoges-i 

(Lemovicensis) egyházm.-kből, Magyarországra kinevezett apostoli nunciusok és tizedszedők 

(collectores), valamint Csanád esztergomi érsek [I.] Károly király (V) hozzájárulásával az 

esztergomi érseki tartomány papságát XXII. János pápa utasításaira és más fontos ügyek 

megtárgyalására az aug. 27-re (die oct. S. regis Stephani) hirdetett, Budán tartandó zsinatra 

meghívják. Erről a felek pecsétjükkel megjelölt oklevelet adnak ki. Actum et D. Strigonii, in 

domo archiepiscopi, 25. die mensis Iulii, a. a Nat. Christi 1331., 14. ind., a pápa pontificatio-

jának 15. évében. 

E.: Veszprémi székeskápt. mit. Szalad cott. decimae 11. (Df. 200 841.) 

K.: Str. m. 193-195. (jún. 26-i kelettel). 

R.: Veszp. Reg. 96-97.; Bónis-Balogh 94. 

291.1331. júL 26. 

Az egri kápt. előtt Nemethy-i András fia: Péter c. a maga, valamint fiai: Jakab, 

Domokos, Miklós és László nevében tiltakozott, mivel Miklós fia: Ryma-i (dict.) Miklós c. 

Kryspinus-Krispinus fia: Miklós minden birtokrészét, különösösen a Nógrád m.-i Nemethy és 

Kalapath birtokokban lévőket a királytól mint örökösök nélkül elhalt földjét magának kérte, s 

erről a kápt.-nal oklevelet is készíttetett. Mivel azonban András fia: Péter közelebbi generatio-

ban van az elhunyttal, és egy birtokosztásban is voltak, Miklós pedig Kryspinus fia: Miklós 

nőtestvérének a fia, ezért eltiltja Miklóst a mondott birtokrészek elfoglalásától, még akkor is, 

ha királyi parancsra hj.-t végeznének ott. D. in crastino fe. B. Iacobi ap., a. d. 1331. 

291 



125 

E.: Dl. 2672. (NRA. 255. 9.). Hártya, kerek zárópecsét nyoma. 

K.:- . 

292.1331. júl. 26. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja bizonyítja, hogy egyrészről Gylnych-i Iekkul c. 

fia: Máté, másrészről Herbordus és Beke fr.-ek, a szepesi kerületben lévő Letonku (dict.) 

menedékkői (de Lapide Refugii) karthauziak képviselői a maguk és konventjük nevében, 

valamint Gargow-i néhai Cunch c. fia: Konrád c. a köztük Iacowrete erdő miatt folyó pert 

fogott bírák ítélete alapján beszüntetik oly módon, hogy a konvent és Konrád c. a Gylnych 

pataktól Dé-re, Magyarország felé [!] eső birtokrészt Máténak engedik át, cserébe Máté a 

Gylnych pataktól É-ra, Szepesföld felé eső részt a konventre és Konrád c.-re hagyja örök 

jogon. Hj. a felek elmondása szerint: Gylnych patak, út a szepesföldi Chytnyk-ra, Ny-ra a 

Gylnych patak forrása, Golcha hegy. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 

kiadását ígéri. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. fe. B. 

Jacobi ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 84 687. (Radvánszky cs. radványi lt. 2. 30.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek 

pecsét apró töredéke és azonos korú kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: szepesi kápt., 1492. jan. 7. SA. Levoca. Szepesi kápt. mit. 1. rész 6. 5. 2. (Df. 272 405.) 

(18. sz.-i Má.-tal). 

Má.: 1. Dl. 71 633. (Csáky cs. illésfalvi lt. 37.13.) (18. sz.-i). 

2. SA. Levoca. Szepesi kápt. mit. 2. rész 11.1. F. (Df. 272 874.) (17. sz.-i). 

K.: F. Vm. 3. 555-556. (E.-ről). 

R.: Csáky 1.1. 63-64. (Mál-ről). 

293.1331. júL 27. 

[I.] Károly király (H) előtt István c., Kálmán fr.-e, Strigonium-i polgár eladja palatium-

át, melyet egykor Zenie Palataya-nak neveztek, és amely a város közepén, a vásártér 

közelében, a Kis-Duna mellett, Wkur (dict.) mészáros házai mellett É-ra és Ludueg fia: Jekkul 
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házaitól Dé-re található, minden haszonvételével és tartozékával együtt fiai: Pál és András, 

felesége: Anna asszony, lánya: Klára asszony (Rubinus fia György felesége), fr.-e: Kálmán 

fiai: László és Kálmán és valamennyi rokonának és szomszédjának engedélyével 100 cseh M. 

széles bécsi garasért a szintén jelen lévő Nagy (Magnus) Péter fia Tamás mr., Geztus-i és 

Chokakw-i várnagynak örök jogon, átadva neki a palatium-ot érintő korábbi okleveleket, így 

az esztergomi kápt. 1273. okt. 30-i, (amely szerint a mondott ingatlant Pous fia: Vgrin mr. 40 

tunella borért és 25 ezüstM.-ért eladta Walter c. pestújhegyi rector-nak [IV.] László király 

tudtával és engedélyével) [I.] Károly király 1330. máj. 5-i, (amely szerint [I.] Károly király a 

Walter c.-től a királyra háramlott ingatlant érdemes szolgálataiért Pethew c. egykori 

esztergomi bírónak adta a Strigonium-i Szt. István keresztes konvent tanúbizonysága mellett) 

valamint az esztergomi keresztes konvent és Esztergom városának 1330. márc. 25-i 

privilégiumait, (amelyek értelmében 50 M.-ért rokonság okán az ingatlant Walter c. fia: István 

c. kapta meg) érvénytelenítve az esetleg nála lévő, a palatium-ot érintő további okleveleket. D. 

Wyssegrad, in quind. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2640. (NRA. 536. 1.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró töredéke, 

középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: I. Károly király, 1335. jún. 22. Dl. 2673. (NRA. 399.1.) 

K.: Str. m. 195-196. (E.-ről). 

R.: Pleidell A., Száz. 1934. 40. 

294.1(33)1.jűl 27. 

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 258. szám), melyet az oklevél átír, Jakab királyi ember 

jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, Egyed áldozópapot, akik júl. 26-án (f. VI. prox. p. fe. 

B. Iacobi ap.) Samsonfeuld birtokon a határtársak, ti. É-ról a király A[l]berth falvi jobbágyai, 

Ke-ről Pál c. országbíró Noghegres-Noghegeres falujának officiálisa és jobbágyai, ill. Hegres-

i nemesek jelenlétében a földet annak minden haszonvételével és tartozékával együtt Arach 

mr.-nek iktatták. Hj.: mocsár v. patak, mely Warda falutól Szentpál (S. Paulus) faluig tart, Ke-

re kis hegy, út, Dé-re út, mely Warda falutól Rechaberch faluba vezet, Noghegeres, Posa fia: 

Miklós földje, Ke-re patak. D. sabb. prox. p. fe. B. Iacobi ap. predictum, a. d. 1[33]1. 
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E.: Dl. 73 269. (Mérey cs. kaposmérei lt. 7.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma. Az oklevél 

vízfoltos, alul szakadt, hátoldalán azonos korú és újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

R.: Borsai., Somogy m. lt. Évk. 1997.12. 

295. (1331. júl 30. e.) 

[I.] Károly király utasítja Tamás erdélyi vajdát, ill. Tamás Bystricia-i c.-t, hogy a király 

Jad-i népei és Henil (dict.) János c. között Ependorf nevű földről folyó perben ítélkezzenek. 

Emi.: a 297. számú oklevélben. 

K. : - . 

296.1331. júl. 30. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudatja, hogy István mr., a királyi udvar speciális notarius-a 

hűséges szolgálatai jutalmául a királyi adományozáshoz tartozó Zagyowa folyó mellett fekvő 

Heveswywar m.-i Tyukud v. más néven Kerekoduor birtokot kérte. A birtokba iktatást és hj.-t 

királyi parancsra (1. 91. szám) a budai kápt. végezte (1. 136. szám). [A királyi adomány 

megerősítése idején Gwg fia: Gwg és Péter fia: Zwnyug (dict.) András, Kata-i nemesek,] 

valamint pár nappal később [Simon fia] Pál c. országbíró ellentmondtak. [A Kata-i nemesek a 

birtokban bírt jogukról a király által meghatározott időpontban okleveleket felmutatni nem 

tudtak,] Pál c. országbíró pedig hiába lépett fel fr.-e, M... fia Lőrinc nevében védőként, az 

nem akart e jogával élni. A király ezért a hj. megismétlésére adott utasítást a budai kápt.-nak 

(1. 272. szám), s a kápt. jelentésének megfelelően (1. 282. szám) a király István c. királyi 

speciális notarius-t azon érdemeiért cserébe, amit nem csupán notarius-ként, hanem a király 

szerencsés és szerencsétlen kimenetelű hadjárataiban, különösen Bazarab ellen Havasalföldön 

(in partes Transalpinas) nyújtott, ahol az ellenség nyilaitól életveszélyesen megsebesült, 

megerősíti örök jogon Tyukud v. más néven Kerekoduor birtokában, annak minden 

tartozékával és haszonvételével, művelt és műveletlen földekkel, erdőkkel, rétekkel, 

297 



125 

ligetekkel, halászóhelyekkel, vizekkel és vízfolyásokkal együtt. A király az oklevél 

visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in Wyssegrad, f. ül. prox. an. oct. fe. B. 

Iacobi ap., a. d. 1331. 

Á.: I. Károly király, 1334. júl. 13. Dl. 2508. (NRA. 726. 17.) E.-je nyílt oklevél volt, a király 

új pecsétjével megpecsételve. Egy helyütt az oklevél erősen rongált, a kiegészítések az átírt 

oklevelekből származnak. 

K.: - . 

297.1331. júl. 30. Beszterce 

Tamás mr. Bystricia-i c. tudatja [I.] Károly királlyal, hogy per folyik a király Jad-i népei 

és Henil (dict.) János c. között Ependorf nevű földről, melyet a király népei a sajátjuknak 

állítanak, János c. pedig atyjának, Jánosnak tett adományként királyi oklevélre is támaszkodva 

szintén a sajátjának mondja. A király korábbi oklevele értelmében (1. 295. szám) az ügyet 

Tamás [erdélyi] vajda, ill. a Bystricia-i c. elé rendelte, mivel azonban a vajda most a királyi 

kúriában tartózkodik, a felek pedig fogott bírák segítségével megegyezni nem tudtak, bár 

János erre hajlandó lett volna, de mivel a királyi népek azt állították, hogy ez királyi föld, s 

csak a király rendelkezhet róla, ezért Tamás c. az ügyet elbírálásra a király elé rendeli aug. 15-

re (Ass. virg. glor.). D. in Bystricze, f. Hl. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 62 688. (Bethlen család bethlenfalvi lt. 15.) Hártya, természetes színű, zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán egykorú kézírással tárgymegjelölés. 

K.: F. VEI. 3. 570-571.; ZW. I. 445-446. 

298. (1331. aug. 1. e.) 

[I.] Károly király meghagyja a budai kápt.-nak, hogy Malach (dict.) László királyi ember 

és kápt. tanúbizonysága jelenlétében az örökösök nélkül elhalt Tengurd-i Miklós összes 

birtokait iktassa Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. részére. Erről a király írásos jelentést kér. 
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Emi.: a 370. számú oklevélben. 

K.: Zala I. 257-258. (Eml.-ben). 

299. (1331. aug. 1. e.) 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak, hogy mikor az elhunyt Miklós fia: Miklós 

birtokait iktatta Tamás vajdának, a Zala m.-i Igrici birtokon Duruzlou fia: Gergely a kápt. 

tanúbizonysága: Tamás áldozópap, kanonok jelenlétében ellentmondott, ezért ezért őt Tamás 

vajda ellenében aug. 1-jére (ad oct. B. Iacobi ap.) a királyi jelenlét elé idézték. 

Emi.: a 370. számú oklevélben. 

K.: Zala I. 258. (Eml.-ben). 

300. (1331. aug. 1. e.) 

A budai kápt. jelenti [I.] Károly királynak, hogy amikor a Somogy m.-i Merke, Topsun, 

Terebezd, Sithke, Zoob és Bennek, valamint a Veszprém m.-i Pata és Esgrem birtokokat 

Malach (dict.) László királyi ember a szomszédok összehívása után be akarta iktatni Tamás 

áldozópap és kanonok, a kápt. tanúbizonysága jelenlétében Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. 

számára, aki ezeket ifjúkorától a királynak sokszor és sok helyen nyújtott érdemeiért kapta 

jutalmul, akkor Hench fia: János mr., a pestújhegyi vár rector-a és mosoni c. érdekében 

Kornys és officiálisa tiltakoztak, ezért Hench fia: Jánost aug. 1 -jére (ad oct. B. Iacobi ap., 

anno in presenti) megidézték Tamás vajda ellenében a királyi jelenlét elé. 

Emi.: a 368. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 558. (Eml.-ben). 

301. (1331. aug. 1. e.) 
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A nyitrai kápt. oklevele értelmében Elephant-i Deseu mr. kérésére azon okleveleik 

bemutatására kötelezik aug. l-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap.) Elephant-i Mátyás fia: Miklóst, 

amelyekkel apja: Mátyás mr., ő maga, valamint fr.-ei: a néhai Menhartus fia: István és Obchuk 

Elephant-i birtokrészeit birtokolják. 

Emi.: a 308. számú oklevélben. 

K.:- . 

302.1331. aug. 1. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Boynuk fia: Mártontól, aki Cseh (Boemus) Istvánnal együtt 

hűtlenként a király és a korona ellen támadt, elveszi a Nyitra m.-i Elephant nevű birtokban bírt 

részét, és érdemei méltó elismeréseként Elephant-i Deseu c.-nek adja örök birtoklásra annak 

minden haszonvételével együtt. A király az oklevél visszahozaala esetén privilégium kiadását 

ígéri. D. in Wyssegrad, in oct. B. Jacobi ap., a. d. 1331. 

Á.: I. Lajos király, 1347. jún. 22. Dl. 2674. (NRA. 870. 7.) E.-je nyílt oklevél volt a király 3., 

utolsó pecsétjével megpecsételve. 

K.: AO. H. 545. (kivonatos). 

303.1331. aug. 1. 

Az erdélyi kápt. előtt Frata-i Ws fia: Miklós - jelenlevő fiai: Tamás és Benedek 

egyetértésével - Frata nevű birtoka negyedrészét, hasonlóképp Ponuateluk nevű föld felét 

összes haszonvételeivel, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, ligetekkel, vizekkel együtt két 

lányának: Klárának, Nonay-i Fülöp fia Miklós feleségének, és a még fiatalkorú Erzsébetnek 

adja örök jogon. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in oct. fe. B. Jakobi ap., 

a. d. 1331., amikor Domokos prépost, Santus éneklő-, Tamás őrkanonok, Adorján dékán. 

E.: Dl. 2675. (Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis lt. 1. 1. D.) A hártyán fuggőpecsétre utaló 

bevágások, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 
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K.: AO. II. 546. (kivonatos). 

304.1331. aug. 1. 

A fehérvári kápt. előtt megjelent egyrészről az Esztergom m.-i Chamazombata-i Beke 

fia: Péter rokonával, Chatka-i Vida fia: Pállal, másrészről Tabol-i néhai Imre fia: Pál, Péter 

anyai, de Imrétől származó testvére, valamint Pálnak szintén Imrétől származó nővére: 

Benedicta, Alba-i néhai Zala fia: János özvegye. A felek egyezséget kötöttek, hogy bár Imre 

halála után Péter és János között több vita is folyt Chamazombata birtok haszonvételeiről és 

részeiről, rokoni kapcsolatuk, közös anyától való származásuk miatt rokonaik és barátaik 

segítségével olyan egyezségre jutottak, hogy minden haszonvételt és jogot, amely Pétert örök 

jogon, Pált pedig vásárlás jogán illeti ebben a birtokban, valamint Pál Joklad nevű vásárolt 

birtokának jövedelmét, ti. szántóföldeket, művelt és műveletlen földeket, mezőket, bokrokat, 

legelőket, erdőket, berkeket, kaszálókat és egyéb haszonvételeket, valamint apjuk házát 

egyenlően megfelezik az apjuktól kapott szőlők kivételével. A felek vállalják, hogy az 

egyezség megszegője 25 M.-t köteles fizetni a másik félnek perkezdet előtt. Erről a kápt. a 

felek kérésére nagyobb pecsétjével megjelölt privilégiumot ad ki. D. in oct. fe. B. Iacobi ap., 

a. d. 1331., amikor Tatamerius mr., a Szt. [Miklós]-egyház rektora, választott fehérvári 

[prépost] és királyi alkancellár, Péter éneklő-, János őrkanonok és másik Péter dékán. A. 

E.: AH. Zagreb. Draskovich cs. lt. Archivum Maius. 71. 1. (Df. 233 519.) Az oklevél alján ép 

fuggőpecsét. 

K.:- . 

305. (1331.) aug. 1. 

A győri kápt. [I.] Károly királynak jelenti, hogy parancslevelének megfelelően (1. 257. 

szám) László fia: Gergely királyi ember János karpap, a kápt. tanúbizonysága mellett júl. 28-

án (die domin. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) Osl, Zechen és Kechener birtokokon hj.-t végzett 

Miklós fia László részére. Hj.: Osl birtok határa Ke-ről Zaar birtok, Dé-ről Vezeken birtok, 
t 

Ny-ról Hydaaz birtok, E-ról László birtoka. Kechener hj.-a: Ke-ről három határjel, mely 
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elválasztja Kalach, Puné és Kechener birtokokat, Ny-ra egy Ykua nevű patak, melynek egyik 

fele a birtoké, a másik Weyka birtoké, É-ra Peresteg birtok, ahol az Ykua patak Zechen és 

Peresteg birtokot választja el, Zenk birtok, ahol az Ikua patak mellett két határjel van, melyből 

az egyik Zenk birtokot, a másik Zechen birtok felét választja el, Ke-re Ferteu tó, két határjel, 

mely elválasztják Zenk és Zechen birtokokat, két régi határjel, mely elválasztja Hydegseed és 

Zechen birtokokat, két határjel Suprunium felé tartó nagy út mellett, amelyek elválasztják 

Hydegseed és Zechen birtokokat, négy régi határjel, amelyek elválasztják Zechen földet, 

Hydegseed birtokot, Homok földet és Kechener birtokot, három határjel, melyek elválasztják 

Kechener földet, Homok földet és Kalach birtokot, Dé-re két határjel Puné birtoknál, mely 

elválasztja Kalach és Kechener birtokokat. D. in oct. B. Jacobi ap., a. superius annotato. 

E.: Dl. 2666. (NRA. 693. 6.) A hártyán két kerek, zárópecsét nyoma, hátoldalán azonoskorú 

kéz írásával tárgymegjelölés. 

Á.: a 397. számú oklevélben. 

Má.: Dl. 87 012. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 90. L. 163.) (18. sz.-i). 

K.: Sopron vm. 1.123-125.; Bgl. IV. 93-94. (részlet) (mindkettő E.-ről). 

306. (1331.) aug. 1. Terebes falu 

Drugetter Vilmos (Wylermus) Scepus-i és Wyuar-i c. utasítja a Scepus-i Szt. Márton-

egyház kápt.-ját, mivel az Ewur falu végében lévő malom tulajdonosai a Scepus-i vicec.-nek 

régi szokás szerint évente járó egy fertó ezüstöt az elmúlt években fizetni elhanyagolták, hogy 

tanúbizonyságukat Fekete (Niger) Lőrinc fia: Helebrandus vagy Herricus fia: Detricus, Vilmos 

c. emberei jelenlétében a mondott malomnál a malom tulajdonosait a fizetés halasztása miatt 

intse meg, és szólítsa fel a fizetésre. Erről a c. írásos jelentést kér. D. in villa Therebes, in oct. 

fe. B. Iacobi ap. 

Á.: a 328. számú oklevélben. 

K.:- . 

307.1331. aug. 1. 
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Donch mr. Zolium-i c. a neki és a királynak Bazarad földjén és más hadi 

vállalkozásokban nyújtott hűséges szolgálataiért, amit vére ontásával is tanúsított, Benus fia 

Pál fia: Suerchek-nek adományoz örök jogon királyi jóváhagyással egy, a Neradpotaka folyón 

lévő malmot, amely Scelniche népeinek határában van, továbbá egy ligetet v. szigetet a 

Scelniche-i népek jóváhagyásával, és egy szabad utat, amelyen a malomhoz tud jutni. A liget 

v. sziget hj.-a: Ke-re Tepleche fő, Scelniche falu, Nogscelniche folyó, É-ra Zuhascelniche, Ke-

re tulg fa, Neradpotaka folyó. Erről Donch mr. autentikus pecsétjével megjelölt oklevelet ad 

ki. D. in oct. B. Iacobi ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 601. (Múz. Ta.) Hártya, hátlapi pecsétre utaló bevágások, hátoldalán újkori 

kézírással tárgymegjelölés. 

Tá.: a 490. számú oklevélben. 

K.: Érdy J., MTT. 1857. 31.; Horváth S., TT. 1902. 46.; Lipt. Reg. 48. (mind Tá. alapján). 

R.: Horváth S., TT. 1904. 255. 

308.1331. aug. 2. 

A nyitrai kápt. tudatja, hogy korábbi emlékeztető oklevele értelmében (1. 301. szám) 

Elephant-i Mátyás mr. fia: Miklós aug. l-jén (in oct. fe. B. Iacobi ap.) bemutatta a Pál 

országbíró ügyvédvalló oklevelével ura helyett megjelenő Pozba-i Jánosnak, Elephant-i Deseu 

mr. szerviensének a nyitrai kápt. pecsétjével megjelölt azon okleveleit, amelyekkel apja: 

Mátyás mr., ő és fr.-ei: a néhai Menhartus fia: István és Obchuk Elephant-i birtokrészeit 

birtokolják. A kápt. ezért a provincia nemeseivel úgy határoz, hogy Mátyás mr.-t és fiait 

meghagyja azok birtokában, ha pedig Deseu mr. a nevezett birtokokból az esztergomi kápt. 

oklevelei ellenében valami részt kívánna szerezni, azt saját bírája előtt folytassa. D. in crastino 

oct. predictarum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2676. (NRA. 1671. 40.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 
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309. (1331. aug. 3. e.) 

A pozsonyi kápt. oklevele szerint a Chwlloukuz-i Szentmária falu (villa S. Marié) bírája 

és esküdtjei megegyeznek Archavagsar-i Yuan fia: Thymotheus-sal, hogy annak földjén lévő 

vizeket és más haszonvételeket a falu népei szabadon használhatják és bérbe vehetik. 

Emi.: a 312. számú oklevélben. 

K.:- . 

310.1331. aug. 3. 

Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy megjelent előtte Feyreghaz-i Pál fia: András a maga, 

valamint apja: Pál és testvére: György nevében, Zeuke (dict.) János fia: Mihály a maga és 

testvére: Péter nevében, Teodor fia: Guege a maga és testvére: Péter nevében, és 

elpanaszolták, hogy a Somogy m.-i Tyukus birtok három részét, melyek egymás mellett, de 

különböző határokkal fekszenek, és az ő örök jogú birtokuk, most a királyné officiálisai mint 

királynéi birtokot jogtalanul elfoglalták. Ezért a királyné a Somugwar-i Szt. Egyed-monostor 

konventjét és a Somogy m.-i szb.-kat és nemeseket vizsgálatra szólította fel (1. 82-83. 

számok), és a két jelentést jelen oklevelében átíija (1. 102. és 109. szám), ezek alapján a 

mondott birtokot Pál fia: Andrásnak és gyermekeinek: Györgynek és Andrásnak, Zeuke (dict.) 

János fiainak: M ihálynak é s P éternek, és Teodor fiainak: Guege-nek és Péternek adja örök 

jogú birtoklásra, mások jogainak sérelme nélkül. Erről a királyné kettőspecsétjével 

megerősített oklevelet ad ki. D. Henrik veszprémi püspök, királynéi kancellár keze által, a. d. 

1331., m. Non. Aug. A. 

E.: Esztergomi székesfőkápt. mit. 26. 6. 7. (Df. 236 479.) Függőpecsét helye, hátulján 

tárgymegjelölés „Tykws" névalakkal. 

Á.: Esztergomi kápt., 1699. febr. 21. Esztergomi székesfőkápt. mit. 29. 3. 25. (Df. 236 720.) 

K.: Str. m. 197-199.; TT. 1910. 462-464. (mindkettő E.-ről). 

R.: Borsai., Somogy m. lt. Évk. 1978. 65. 
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311.1331. aug. 3. 

Balázs prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 264. szám), melyet a konvent oklevelében átír, 

kiküldte tanúbizonyságát Cheb-i Myke királyi ember jelenlétében, akik aug. l-jén (f. V. 

videlicet in fe. ad vincula B. Petri) vizsgálatot végezve megtudták, hogy Péter fiai: János és 

Pál Lukács, Jakab és Lack társaságában az éjszaka leple alatt Miklós és András áldozópap 

istállójából 4 ökröt eltulajdonítottak folyó év jún. 22-én (f. VI. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt.), 

ezen felül a most elmúlt máj. 23-án (fe. V. prox. p. fe. Penth.) feleségét, nővérüket és 

sógorasszonyukat csúfosan elverték. D. in fe. Inv. Corporis B. Stephani protomart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2669. (NRA. 53. 22.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán azonoskorú kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 

312.1331. aug. 3. 

A pozsonyi kápt. előtt Wolflinus bíró, Tosch (dict.) Miklós, Chalkar fia: Dyetrus, 

Chakastorfer (dict.) Fridricus és Gergely esküdtek (seniores) és más emberek a Chwlloukuz-i 

Szentmária faluból (villa S. Marié) Archavagsar-i Yuan fia: Thymotheus-nak adnak örök 

jogon egy, a nép nyelvén Hoffstat-nak nevezett curia-t 3 holdnyi földdel együtt Szentmária 

faluban, amely Thimotheus 32 holdnyi földje mellett fekszik, a falu joga és szabadsága szerint 

minden szokásos v. nem szokásos adótól, behajtástól, tizedtől mentesen. Thymotheus vállalja, 

hogy a kápt. korábbi oklevelének megfelelően (1. 309. szám) a falu népei az ő vizeit és más 

haszonvételeit használhatják és bérbe vehetik, cserébe a bíró és az esküdtek megvédik őt a 

Szentmária falvi népek esetleges zaklatásaitól. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad 

ki. D. in fe. Inv. B. Stephani protomart., a. d. 1331. A. 

E.: SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 17. 48. (Df. 273 827.) Az oklevél felül 

chirografált, alul függőpecsét helye látható, hátoldalán középkori kézírással: „Hofstat in villa 

Marié", újkori kézírással tárgymegjelölés. 
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K.:-. 

313.1331. aug. 5. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója tudatja, hogy mikor Morouth-i Mihály mr. 

Crisius fia: Pétert a Kw-i kápt. idézőlevelével 1330. jún. 10-re (a. d. 1330., ad quind. fe. 

Penth.) a királyi j elenlét e lé i dézte, a kkor M ihály m r. ü gyvédj e, a z o rszágbíró ü gyvédvalló 

oklevelével megjelenő Feyr (dict.) Pál bemutatta az országbíró két korábbi oklevelelét, 

amelynek értelmében ápr. 15-én (in oct. fe. Passce d.) Crisius fia: Péter a királyi ember és a 

váradi kápt. tanúbizonysága mellett a Szatmár m.-i, Nyr-i Embul felbecsült birtokából 30 M.-

nyi részt Mihály mr.-nek köteles adni, ellentmondás esetén pedig a 30 M. kétszeresét tartozik 

máj. l-jén (in oct. B. Georgii mart.) az országbíró előtt kifizetni, és az országbíró erről máj. 1-

re (in oct. B. Georgii mart.) váija a váradi kápt. jelentését. Mivel annak értelmében a mondott 

időpontban Crisius fia: Péter sem személyesen, sem ügyvédei útján nem jelent meg, bár Feyr 

(dict.) Pál, Mihály mr. ügyvédje a váradi kápt. előtt napokig várta, és a 30 M. kétszeresét sem 

fizette meg, ezért az országbíró Feyr (dict.) Pál, Mihály mr. ügyvédje kérésére a fizetést 

büntetésül 60 M. kétszeresére változtatta. Ezt hallva Crisius fia: Péter ügyvédje, a bácsi kápt. 

ügyvédvalló oklevelével megjelenő Gergely, Péter pénzügyi lehetőségeinek korlátozottsága 

miatt 60 M. kétszerese, azaz 120 M. kifizetését a Wolkou m.-i 

Barichfolua-Barychfolua-Borichfolua és Chaakfolua~Chakfolua birtok tartozékaiból vállalta 

kiegyenlíteni egy, az országbíró által meghatározott időpontban, vállalva, hogy ha 

ellentmondás miatt ez nem sikerülne, akkor nov. 18-án (in oct. B. Martini conf.) az országbíró 

előtt a 120 M. kétszeresét fizeti ki. A végrehajtásra az országbíró a bácsi kápt.-t kérte fel, hogy 

nov. 8-án (in. oct. OO. SS.) az említett birtokokból 30 M.-nyit egy tagban Mihály mr.-nek, 90 

M.-nyit pedig szintén egy tagban - kétharmad részben bírói részként az országbírónak, 

egyharmad részben Mihály mr.-nek - iktassanak be, ellentmondás esetén pedig azt ne 

bolygassák, mert Crisius fia: Péter vállalta, hogy ebben az esetben nov. 18-án (in oct. B. 

Martini conf.) az országbíró előtt a 120 M. kétszeresét fizeti ki. Királyi rendelet miatt a 

birtokkielégítés az országbíró és a bácsi kápt. oklevele szerint 1331. márc. 13-ra (ad oct. medii 

Quadr., anno in presenti) halasztódott, az erről szóló oklevelet pedig a felek ápr. 15-én (ad 2. 

diem quind. fe. Passce d.) voltak kötelesek az országbíró előtt bemutatni. Akkor Crisius fia: 

Péter sem személyesen, sem ügyvédjei útján nem jelent meg, de ott volt egyrészről Morouth-i 
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Mihály mr., másrészről Gyletus fiai: Miklós és János mr.-ek, ill. Zaar (dict.) László nevében 

fr.-e: Eynardus mr. az országbíró ügyvédvalló oklevelével, akik bemutatták a bácsi kápt. 

oklevelét (1. 95. szám), és ennek értelmében Crisius fia: Péter Barichfolua birtokát Gyletus fiai 

és Zaar (dict.) László nevében Eynardus mr. szomszédság miatt megvásárolni akarták, de 

Morouth-i Mihály mr. állítása szerint ő maga és Crisius fia: Péter is Guthkeled nb.-i, amit 

Gyletus fiai és Eynardus is elismertek, ezért nemzetség és szerzés jogán is inkább őt illeti, így 

az országbíró azt nemzetség jogán Mihály mr.-nek adta, aki a 140 budai M. cseh garast bírói 

részt is megváltotta, amelyet ugyanennyi pénzért Crisius fia: Péter v. mások bármikor 

visszavásárolhatnak, és az intézkedésre az országbíró a bácsi kápt.-t kérte fel (1. 142. szám). 

Máj. 26-án (oct. Penth.) az országbíró előtt megjelent Luka fia: Demeter, Morouth-i Mihály 

nevében az országbíró ügyvédvalló oklevelével, valamint Crisius fia: Péter, akik bemutatták a 

bácsi kápt. jelentését (1. 194. szám), és bár az országbíró újból elrendelte a birtokbecslést és 

iktatást (1. 209. szám), ezt Crisius fia: Péter meg nem jelenése miatt nem tudták elvégezni, így 

az országbíró előtt jún. 25-én (fe. m. prox. p. predictum fe. Nat. B. Ioannis Bapt.) Crisius fia: 

Péter újra megígérte, hogy birtokaiból a jelenlévő Mihály mr.-t 240 M.-nyi értékben kielégíti, 

és azt a büntetést vállalta, hogy ha az országbíró által birtokbecslésre megjelölt időpontban 

nem jelenne meg, akkor 100 M. büntetést fizet, ezért Pál országbíró újabb becslésre és 

iktatásra szólította fel a bácsi kápt.-t (1. 245. szám). Júl. 25-én Mihály mr. bemutatta a bácsi 

kápt. jelentését (1. 271. szám), és ennek értelmében az abban leírt határok közötti földet 240 

M.-nyi értékben az országbíró Mihály mr.-nek adja, amíg azt Crisius fia: Péter v. más vissza 

nem vásárolja. D. in Wyssegrad, 12. die termini ultimé reportationis seriei p renotate, a. d. 

1331. 

E.: Dl. 87 013. (Esterházy cs. hg.-i ágának lt. Repositorium. 32. A. 23.) Hártya, hátlapon 

természetes színű, pajzs alakú pecsét apró töredéke, késő középkori és újkori kézírással 

tárgymegj elölések. 

K.: AUSZ. AH. 1999. CX. 34-^0. 

314.1331. aug. 5. Avignon 
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[XXII.] János pápa örömét fejezi ki [I.] Károly királynak a tatárok elleni győzelme iránt, 

amelyről János fr., magyarországi ferences provinciális minister értesítette. D. in Avinione, 

Non. Aug., [pápaságának] 15. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 116 vol. 97a old. (Df. 291 665.) 

K.: Theiner I. 544-545. 

R.: Pór A., Száz. 1903. 325. 

315. (1331. aug. 8. e.) 

Az egri kápt. oklevele szerint a Borsod m.-i Borsod birtok királyi adományként Chelen 

fia Sándor fia: János mr.-nek és fir.-einek: Miklósnak és Aaz (dict.) Jakabnak való iktatásakor 

Edelen-i László fiai: János és Sándor ellentmondtak, ezért őket aug. 8-ra(adquind. fe. B. 

Iacobi ap.) a királyi jelenlét elé idézték. 

Emi.: a 450. számú oklevélben. 

316.1331. aug. 8. 

Az egri kápt. tudatja, hogy megjelent előtte egyrészről Rima~Ryma-i (dict.) Miklós fia: 

Miklós mr., Letha-i vámagy és Coloswar-i c. a maga és rokonai, Almag-i Simon fiai: 

Barnabás és Mihály nevében, másrészről Nemethy-i András fia: Péter c. és fiai: Jakab, 

Domonkos, Miklós és László, valamint Nemethy-i Balázs fiai: Mihály és Balog. A felek 

között per folyt a néhai Tibor fia: Benche c. Nemethy, Crispinus~Chrispinus fia: Miklós 

szintén Nemethy és Kalapeth nevű Nógrád m.-i birtokairól, amelyeket Rima-i Miklós - nem 

tudva András fia: Péter és fiai, valamint Balázs fiai létezéséről - mint örökös nélkül elhalt 

személy birtokait magának kérte a királytól az egri kápt. által való beiktatásra. Nemesek és 

bárók tanácsára végül a felek - mivel a két Nemethy birtok és Kalapeth birtok rokonság okán 

András fia: Pétert és fiait, valamint Balázs fiait illeti, - úgy egyeztek meg, hogy előbbiek 

megkapják Benche c. teljes Nemethy birtokát, és Cisa-i Chrispinus fia: Miklós birtokából egy 

Megefelde nevű részt azok minden tartozékával és haszonvételével együtt. Hj.: Derskutha 
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nevű forrás, Naghtelek telek (sessio), Kalapeth birtok, Berch, Miserfakazara birtok. Kalapeth 

birtok és Crispinus fia: Miklós Nemethy birtoka minden tartozékával és haszonvételével 

együtt Ryma-i Miklósnak jut, amint azt már királyi adományként megkapta, cserébe vállalja, 

hogy Simon fiaival együtt Péter c.-t és fiait, valamint Balázs fiait mentesítik a Kristóf c., 

valamint Crispinus fia: Miklós özvegyeinek járó hitbér és jegyajándék, továbbá a Ryma-i 

Miklós anyjának járó leánynegyed kifizetése alól. Ha a felek az egyezséget megszegnék, 

perkezdet előtt 100 M.-t kötelesek fizetni. Az oklevél visszahozatala esetén a kápt. pecsétjével 

való megerősítést ígér. D. in quind. B. Jacobi ap., a. d. 1331. 

Á.: Egri kápt., 1374. okt. 6. > egri kápt., 1401. ápr. 17. Dl. 75 391. (Patay cs. lt. 14. 3.) Az 

átíró oklevél szerint zárt oklevél volt. 

K.: F. Vm. 6.120-123. 

317. (1331. aug. 8. v. u.) 

Pál c. országbíró a Chelen fia Sándor fia: János mr. és fr.-ei: Miklós és Aaz (dict.) Jakab, 

valamint Edelen-i László fiai: János és Sándor közti, a Borsod m.-i Borsod birtokot érintő pert 

aug. 8-ról (quind. fe. B. Iacobi ap.) okt. 6-ra (ad oct. B. Michaelis arch.) halasztja. 

Emi.: a 450. számú oklevélben. 

K. : - . 

318.1331. aug. 10. 

A nyitrai kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

280. szám) Basan-i Iouka királyi ember kíséretében kiküldte tanúbizonyságát, Pál mr. 

szerpapot (diaconus), az egyház prebendáriusát, akik aug. l-jén (f. V. videlicet in oct. fe. B. 

Iacobi ap. prox. preteriti) Lelouch birtokon a szomszédok összehívása után hj.-t tartottak, és 

azt Wolkan és Peteu birtokába iktatták. Hj.: Ke-re Nitra folyó, Coztulan falu, Dé-re Nitra 

folyó, Ny-ra új kőhatárjel Koztolissce hegy mellett, Lyben hegy, nagy út, amely elválasztja 

Rachych birtoktól, amely a zobori egyházé, út, Suchan földje, É-ra Wodweram, amely 
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elválasztja Felső (Superior) Lelouch-tól, Ke-re tó, amelybe patak folyik, Nitra folyó. Erről a 

kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in fe. B. Laurentii mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 90 776. (Vétel. 1951. 573.) ABC betűkkel alul chirografált hártya, középen erősen 

sérült, sárga-zöld zsinóron függött pecsétje elveszett. 

K.: - . 

319.1331. aug. 10. Kálló 

Berch vicec. és a 4 Zoboch-i szb. jelenti [I.] Károly (H) királynak, hogy parancslevelét (1. 

259. szám) megkapták János fia: Márton által, és ennek megfelelően megfelelően megtudták a 

szomszédoktól, hogy Leuelek birtokot János fia: Márton rokonával, Csanád fia: Miklóssal 

közösen, osztatlanul birtokolta, aki a vérrokona volt. D. in Callo, sabb. in fe. B. Laurentii 

mart., a. d. 1331. ut supra. 

E.: Pécsi püspöki lt. Klimó gyűjt. 44. (Df. 285 788.) Hártya, hátlapján zárópecsétek nyoma.. 

K.: F. VEI. 3. 568-570. 

R.: Piti F., Szabolcs m. 56. 

320. (1331. aug. 11. e.) 

H[enrik] veszprémi püspök és királynéi kancellár egy évre vizsgálatra szólítja fel 

ügyeiben a Thiconium-i Szt. Ányos-monostor konventjét. 

Emi.: a 321. számú oklevélben. 

K.:- . 

321.1331. aug. 11. 
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Tamás fr. és a Thiconium-i Szt. Ányos-monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy H[enrik] veszprémi püspök és királynéi kancellár oklevele értelmében (1. 320. 

szám) Felicián fia: Péter királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, Peonus 

Osowfeu-i áldozópapot vizsgálatra, akik aug. 10-én (in fe. B. Laurencii mart.) Kachana 

fiainak Keek nevű falujával szomszédos falvak nemes és nemtelen állapotú lakóitól 

megtudták, hogy Kachana fiainak jobbágyai: Genche, Miklós és István, uruk parancsára júl. 

25-én (f. V. prox. p. fe. B. Marié Magdalene) a püspök jobbágyának, Lászlónak curia-ját 

lerombolták, a püspök egy birtokrészét, amelyet közösen birtokolnak, Kachana fiai: Sándor és 

testvérei parancsára elfoglalták és jelenleg is elfoglalva tartják, sőt a királyi ember saját 

szemeivel látta is a lerombolt curia-t. D. domin. die prox. p. fe. prenotatum, a. d. 1331. 

E.: Veszprémi érseki lt. Keék. 1. (Df. 200 157.) Hátulján rányomott pecsét helye, azonos korú 

és újkori kézírással tárgymegjelölések. 

K.:- . 

R.: Veszp. Reg. 97. (júl. 28-i dátummal). 

322.1331. aug. 15. Visegrád 

[I.] Károly király utasítja a csanádi kápt.-t, hogy vizsgálja meg Heim fiai: Pál és Heim 

azon panaszát, hogy Dénes mr. Mihald-i várnagy az ő Temes m.-i Remethe nevű birtokukat 

felgyújtotta, 50 disznajukat elhajtotta, és István, kövesdi officiálisa által Korulus nevű 

birtokukról 3 lovat elhajtott. 

Emi.: a 422. számú oklevélben. 

R.: [-i,-s.], Tört. Ért. 1903. 84. (Körmendi lt. ActaHeimiana alapján). 

323.1331. aug. 15. 

Az egri kápt. előtt megjelent egyrészről Iwahun fia Endere fia: Lőrinc c. 

Lastouch~Loztouch-i nemes, másrészről Delne-i Miklós fiai: János és Demeter a maguk, 

valamint testvéreik: István, Beke és Petew nevében, hogy birtokcserét hajtsanak végre. Endere 
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fia: Lőrinc Zemplén m.-i Loztouch birtokban örökölt részét minden tartozékával és 

haszonvételével, továbbá birtokával együtt, mely Loztouch-ban található a Mindenszentek 

tiszteletére épült Loztouch-i egyháztól Ke-re, s amelyben korábban lakhelyet létesített, Miklós 

fiainak: Jánosnak, Demeternek, Istvánnak, Bekének és Petew-nek adja örök jogon, c serébe 

megkapja rokonainak, Miklós fiainak Abawywar m.-i Delne birtokban bírt részét azok minden 

tartozékával és haszonvételével együtt örök jogon, a Miklós fiai által megadott alábbi 

határokkal. A kápt. előtt megjelent Loztouch-i Ambrus fia Iwahun fia: János, és a 

birtokcseréhez a határtársak és az örökösök nevében hozzájárult. Hj.: É-ra Kysdelne folyó, 

körtefa, Dé-re gyümölcsfák, nagy út, Ke-re hatáijel, É-ra gyümölcsfák. Lőrinc c. hozzátette, 

mivel Miklós fiai a rokonai, és őt élete végéig élelemmel, ruhával és ápolással látják majd el, 

ezért halála után a birtokcserét érintő birtokrésze örök jogon Miklós fiaira háramoljon. A 

birtokcsere szavatossság vállalásával történt. Az oklevél visszahozatala esetén a kápt. 

privilégium kiállítását ígéri. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: Ismeretlen OL. 1938. 861. (Df. 283 776.) Befüggesztett pecsét nyoma. 

K.:-. 

324.1331. aug. 15. 

Az egri kápt. előtt Chede fia Lőrinc fia: Miklós Bew~Bow-i nemes rokonának, Bene fia 

Domokos fia: Selyz~Selez-nek adományozza azokért a szolgálatokért, melyeket 

gyermekkorától kezdve neki nyújtott, és azon kötelezettség fejében, hogy őt élete végéig segíti 

munkájával, pénzével és tanácsaival, minden birtoka, a jelenleg más kezében lévők is, 

különösenpedig a Heueswyuar m.-iBewbirtok felét, amely a Tycia folyó mellett fekszik, 

annak minden haszonvételével és tartozékával együtt mások jogainak sérelme nélkül. Ha 

azonban kötelezettségének nem tenne eleget, és ez kiderülne, akkor Selyz perindítás előtt 20 

M.-t köteles Miklósnak fizetni. Kötelezik magukat a felek, akik jelenleg nem házasok, arra is, 

hogy ha egyikük ellenfél keze által meghalna, akkor ne idegen, hanem a másik fél 

tudakozódjon a gyilkosság ügyében. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 

kiadását ígéri. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1331. 
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Á.: Zsigmond király, 1396. nov. 5. Dl. 69 290. (Kubinyi cs. lt. 105.) Az átíró oklevél szerint 

E.-je nyílt oklevél volt. 

Tá.: 1. Budai kápt., 1395. márc. 28. Dl. 8 798. (Acta Paulinorum. Buda) (újkori Má.-ban). 

2. Budai kápt., 1395 márc. 28. Dl. 98 347. (Festetics cs. lt. Heves 3.) (újkori Má.-ban). 

3. Budai kápt., 1395 márc. 28. Dl. 95 014. (Borbély cs. lt. 1.) (újkori Má.-ban). 

K.: - . 

325.1331. aug. 17. 

A Pasaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja előtt Pukur-i (dict.) Lőrinc fia: Pál mr. és 

B ba fia Sámson fia: Bálint birtokcserét hajtanak végre, ezért Sámson fia: Bálint a Crisyum 

m.-i Pobcha birtokban levő teljes birtokrészét minden haszonvételével és tartozékával örök 

jogon Lőrinc fia: Pál mr.-nek és utódainak adja, cserébe Pál a Pukur folyó mellett, Pukur 

birtokban bírt prédiumát, melyet a nép Lukalaka-nak nevez, szántóföldekkel, erdőkkel, 

kaszálókkal, malmokkal v. malomhelyekkel, valamint minden tartozékával és haszonvételével 

együtt örök jogon Bálintnak adja. D. sabb. prox. p. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: Dl. 99 933. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Lukalaka 5. 1. 35.) A hártya erősen vízfoltos, 

lila-sárga zsinóron függött pecsétje elveszett, hátoldalán újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

326. (1331. aug. 18. e.) 

A pozsonyi kápt. előtt Sandur fia: Péter, Padan-i Saul fiai: János és Miklós, Mortun fiai: 

István és Miklós, és Pál fia: Péter Cholloukuz-i nemesek elzálogosítják Permusfeldy nevű 

földnek harmadrészét a pozsonyi polgárnak, Petz fia: Pálnak 3 bécsi dénárM.-ért, minden M.-

át 10 pensa-val számolva. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K.: AO. H. 547. (Eml.-ben). 
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327.1331. aug. 18. 

A pozsonyi kápt. előtt Fokou (dict.) Farkas mr. pozsonyi vicec. és várnagy, Welpreth fia 

István fiai: Mihály, Peteu és János, valamint Pynk fia: Benedek, Lőrinc fia: Miklós és Iwanka 

fia: Pál Cholloukuz-i nemesek tanúsítják, hogy a szintén jelenlévő Sandur fia: Péter, Padan-i 

Saul fiai: János és Miklós, Mortun fiai: István és Miklós, és Pál fia: Péter szintén Cholloukuz-

i nemesek a pozsonyi polgár Petz fia: Pálnak a jelenlévő Farkas mr., Mihály, Peteu, János és 

Sandur fia: Péter egyéb szomszédai előtt visszavásárolják annak a Permusfeldy nevű földnek 

harmadrészét, melyet Tarnukystaul-i Simon fia: Miklós birtokolt 3 bécsi dénárM.-ért (minden 

M.-át 10 pensa-val számolva), amit teljesen ki is fizettek Petz fia: Pálnak, aki anyai 

nagyapjától, Simon fia: Miklóstól annak halála előtt kapta meg a birtokot és az arra vonatkozó 

pozsonyi kápt. által kiállított oklevelet (1. előző szám), melyet a kápt. előtt a pénzért cserébe 

vissza is adott, meghagyva az eredeti tulajdonosokat örök jogú birtokukban. D. die domin. 

prox. p. fe. Ass. Marié virg., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2678. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 50. 4.) ABC betűkkel felül 

chirographált hártya, vörös-zöld zsinóron természetes színű, kerek, ép függőpecsét, hátoldalán 

középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. D. 546-547. 

328.1331. aug. 18. 

A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja Vilmos (Wylermus) Scepus-i, Lyblo-i és Wyuar-

i c. az oklevélben átírt parancslevelének megfelelően (1. 306. szám) kiküldte tanúbizonyságul 

Meneclinus kóruspapot Lőrinc fia: Helebrandus, Vilmos embere jelenlétében, akik aug. 17-én 

(sabb. prox. p. fe. Ass. virg. glor.) a mondott malomnál Rycolphus mr.-t, a malom 

tulajdonosát a fizetéshalasztás miatt megintették, hogy a Scepus-i vicec.-nek és vámagynak 

járó fertókat adja meg. D. die domin. prox. p. fe. antedictum, a. d. 1331. 

E.: Dl. 68 816. (Berzeviczi cs. berzevicei lt. 70.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán 

azonos korú kézírással tárgymegjelölés, később kori kézzel: „Inquisitoria molendini in Ewr." 
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K.:-. 

329. (1331. aug. 19. e.) 

[I.] Károly király (H) utasítja a pécsi kápt.-t, hogy Salamon fia: Finta királyi ember a 

kápt. tanúbizonysága mellett Geredey birtokon tiltsa el Geredey-i János fiait: Fhilpus c.-t, 

Lőrincet és Andrást István fiainak: Istvánnak és Bekének Geredey birtokuk hasznának és 

termésének begyűjtésétől. 

Emi.: a 366. számú oklevélben. 

K.: TT. 1910. 464-465. (Eml.-ben). 

330.1331. aug. 19. 

Pál f ia: Já nos m r., R yuche-i c. é s K aproncha-i v árnagy é rdemes s zolgálataikért B elud 

fiainak: Miklósnak, Wrbannak és Bertalannak adományoz egy Ryuche comitatus-beli üres 

predium-ot, melyet egykor Yzker birtokolt, annak minden tartozékával és haszonvételével 

együtt. A hj.-ra Péter Ryuche-i c. terrestris-t, Lóránd bíró helyett Vörös (Rufus) Miklóst, 

valamint Benedek, Priben és Luben nevű prédiálisait küldte ki, akik Kis (Parvus) Jakab c., 

Koymer fia: János officiális és Lachu mr. szomszédok jelenlétében elvégezték azt. Hj.: narfa 

fa, Bochoderus földje, Kozka~Konzka folyó partja, Ny-ra gartan fa, É-ra egur fa, Ke-re völgy, 

Yalseua patak, fiz fa, patak, É-ra Bochoderus földje, egur fa, Benedek és Priben prédiálisok 

földje, völgy, hegy, Ke-re Konzka folyó, Iunach földje, Ke-re hegy, út, Balázs fia: Walter 

földje, út,Dé-reösvény,Ke-re völgy, szőlőhegy teteje, szőlő, Dé-re völgy, patak, második 

patak, Ny-ra a patak forrása, cseresznyefa, hegy, völgy, cseresznyefa, forrás, Ny-ra Konzka 

folyó. Erről János mr. függőpecsétes oklevelet ad ki. D. f. II. prox. an. fe. B. regis Stephani, a. 

d. 1331. 

E.: AH. Zagreb. Diplomata latina. 3. 78. (Df. 230 328.) Az oklevél alján függőpecsét nyoma, 

hátoldalán újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 
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331.1331. aug. 19. 

Tudatják, hogy aug. 19-én (f. H prox. p. fe. Ass. B. virg.) Demeter fia: Jánost 2 M. 

bírságban elmarasztalják, mert János fia: Egyed ellen két jobbágyát, Pált és Istvánt nem 

állította elő, és kötelezik őt 2 M. bírság mellett a jobbágyok 15 napon belül való előállítására. 

D. in termino prenotato, a. d. 1331. 

E.: Dl. 50 906. (Kállay cs. lt. 1300. 312.) A hártyán háron zárópecsétre utaló bevágások, 

hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

R.: Kállay I. 86. 

332.1331. aug. 20. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) utasítja a győri kápt.-t, mivel a nemes úrnő: Wynichk-i Tamás fia: 

Miklós özvegye panaszkodott, hogy Choma-i János fia: Simon rokonaival és bűntársaival az 

úrnő házára rontva fiát és az őt védő anyát megsebesítette, továbbá 4 lovat, ingó és ingatalan 

dolgokat, köztük ládákat is elvittek, hogy Isak fia: Isak vagy Huug fia: Lőrinc királyi 

emberekkel küldje ki tanúbizonyságát, és az ügyben vizsgálatot tartsanak. Erről a királyné 

írásos jelentést kér. D. in Alto Castro, in die B. Stephani regis et conf., a. d. 1331. 

Á.: a 339. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 548. (Á.-ban). 

R.: Bgl. IV. 94. 

333. (1331. aug. 21. e.) 

Dénes fia: István mr. vasvári és soproni c. utasítja a vasvári kápt.-t, hogy a c. nótárius-

ával: Pál mr.-rel, továbbá Kolta-i János v. Herman-i Lukács szb.-val együtt küldje ki 

tanúságtételre tanúbizonyságát, akinek jelenlétében a c. emberei Köveskut-i Posa fia: Pál 
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Sah~Saah~Shah és Alho nevű birtokait, azok Libolssfalva, Kethely és Erusd nevű 

tartozékaival, puszta és benépesült telki részeivel, ill. azok minden haszonvételével együtt a 

szomszédok jelenlétében jáiják körül, és iktassák azt Pausa fia: Pál és örökösösei részére azon 

a jogon, amely őt a vasvári káptalan korábbi privilégiumai szerint megilleti. Az iktatásról és 

hj.-ról a káptalan ad ki privilégiumot. 

Emi.: a 347. számú oklevélben. 

K.: Bgl. IV. 95. (Eml.-ben). 

334.1331. aug. 22. 

A fehérvári kápt. előtt Zyman-i Mark fia: Synka a király ügyvédvalló oklevelével 

rokonai, Demy-i Miklós fiai: Mark és Péter nevében, valamint a Veszprém m.-i Chatar-i 

Vlues fia: László előadták, hogy László, Mark és Péter 4 szolgálónőjét: Erzsébetet a két 

lányával: Elenával és Margittal, valamint Elena lányát, a Lászlótól nemzett Katlyn-t magával 

vitte, akiket Synka királyi oklevéllel felhatalmazva kerestetett. László csalárdul Elenát mint 

szabad embert feleségül vette, de a Fejér m.-i szentgyörgyi (de S. Georgio) Péter őket Petres 

faluban szentgyörgyi nemesek segítségével per nélkül elfogta. Ezért Synka megbízói, Mark és 

Péter nevében Elena másik kislányát, Bagych-ot szabadon bocsátja. László vállalja, hogy ha a 

nevezett szolgálónőket elvezetné, és azokat megtalálnák, akkor a szabadon bocsátott Bagych 

újra Péter és Mark szolgálónője lesz, és 3 M.-ért tudja tőlük visszavásárolni. D. 3. die prox. p. 

fe. B. Stephani regis, a. d. 1331. 

E.: Dl. 40 602. (Múz. Ta. Jánossy) Hártya, hátlapon természetes színű, mandorla alakú pecsét 

apró töredéke, újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K . : - . 

335.1331. aug. 22. Mezősomlyó 

László, Posa mr. krassói c. vicec.-e és a 4 szb. tudatja, hogy mikor ápr. 11-én 

Mezősomlyó közössége Korulus birtoka tárgyában előttük el akart Heem fia: Pál ellen járni, 
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Pál kijelentette, hogy a mezősomlyóiak őt törvényesen nem idézték meg, amire azok 

megfelelni nem tudtak. 

R.: [-i -s.], Tört. Ért. 1903. 84. (Körmendi lt. ActaHeimiana 58. alapján) 

336.1331. aug. 24. 

A boszniai kápt. 1331. aug. 24-i (in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1331.) oklevele szerint a 

kápt. előtt megjelent Nempty-i Simon fia: Uz mr. nevében Pesk fia: Domokos, és Kolos fr.-e: 

Lachk mr. felesége: Anich úrnő, és eltiltották Zaruas-i János fia: Miklóst Zaruas birtok 

elidegenítésétől, a szomszédokat, bárókat és nemeseket, különösen [I.] Károly királyt és 

Tamás vajdát [pedig az elfoglalástól]. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. szept. 9. > Zsigmond király, 1421. máj. 4. Dl. 87 956. 

(Esterházy cs. hg. lt. Repositorium 43. A. 19.) 

K.:-. 

337.1331. aug. 25. 

A [pécs]váradi monostor konventje előtt János mr. pécsi kanonok, ura: László pécsi 

püspök nevében annak ügyvédvalló oklevelével, valamint Miklós mr., a Nyulak szigeti (de 

insula leporum) apácák nevében azok ügyvédvalló oklevelével előadták, hogy a pécsi püspök 

és az apácák a Duna folyó menti összes határos birtokaik közti pereiket mindkét fél akaratából 

4 fogott bíró segítségével vállalják tisztázni, és a vizsgálatuk alapján hozott ítéletet Mohach 

faluban nov. 8-án (in oct. 0 0 . SS.) kölcsönösen elfogadják. A püspök a vita befejezéséig az 

apácák népeit eltilthatja birtokai haszonvételeitől, ha a bírák döntését valamelyik fél részben 

vagy teljesen nem fogadja el, perkezdet előtt büntetést köteles a másik félnek fizetni. A felek 

akaratából a nov. 8-i határidő elhalasztható. D. 2. die fe. Bartholomei ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2679. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 48. 5.) Hártya, erősen 

vízfoltos, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró töredéke. 
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K.: http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/oklevel/pvarl3310825.htm 

R.: Kőfalvi T., Pécsvárad 61-61. 

338.1331. aug. 25. 

A veszprémi kápt. előtt Erzsébet úrnő, Salamon-i Lukács fia Jakab özvegye, Pechul-i 

Móric lánya, jelenleg Dorgechey-i Mockus fia Lőrinc felesége, akit félje képviselt, igazolja, 

hogy az elhunyt félje birtokai után neki járó hitbért és jegyajándékot Jula fia: Miklós és annak 

kiskorú fia: István 25 bécsi kis penzáért megváltotta. D. 5. die prox. p. fe. B. regis Stephani, a. 

d. 1331. 

E.: Dl. 40 603. (Múz. Ta. Véghely) Hártya, hátlapon természetes s zínű, kerek pecsét apró 

tördéke. 

K. : - . 

R.: Zala I. 261.; Eszterházy 17. (aug. 24-i dátummal). 

339.1331. aug. 26. 

A győri kápt. jelenti Erzsébet királynénak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

332. szám) Isaak fia: Isaak királyi emberrel kiküldte tanúbizonyságát, Tamás áldozópapot, 

akik aug. 25-én (die domin. p. oct. Ass. virg. glor.) a Vasvár m.-i Gerche birtokon a helyi 

nemesektől, továbbá Nadasd-i nemesektől és közemberektől, hasonlóképp Sythke-i, Myhaly-i, 

Semyen-i, szentmártoni (de S. Martino), Guad-i, Benzk falui, Hymeskw-i nemesektől, a 

Demenk-i egyház szigeten lévő jobbágyaitól, továbbá Hwgisaak-i, Hwglaurencius-i, Mogos 

falvi és Gench-i nemesektől megtudták, hogy Choma-i János fia: Simon rokonaival és 

bűntársaival aug. 9-én (in vig. B. Laurencii mart.) a hajnali órákban a mondott úrnő házára 

rontva fiát és az őt védő anyát megsebesítették, továbbá 4 izmos lovat, ingó és ingatlan 

dolgokat, köztük ládákat is elvittek. Az összegyűltek azt is állították, hogy Wenyzk-i Benkez 

fia Péter fiai: Pál, Péter és János az úrnővel perben álltak a ház miatt a királyné előtt, mikor 

pedig másodszor jöttek, mindent elvittek magukkal, amit a házban leltek. D. f. II. prox. p. oct. 

memoratas, a. superius annotato. 
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E.: Dl. 2677. (NRA. 448. 7.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét apró töredéke, 

hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: AO. n. 548-549. (kivonatos, fejlécben hibásan a vasvári kápt. szerepel). 

R.: Bgl. IV. 94-95. 

340. (1331. aug. 27. e.) 

Pál c. országbíró a Nogsemeyn-i Mihály fia: László által a Zobolch m.-i Zekul-i 

Chepanus fiai: Lőrinc és Geleth ellenében indított per tárgyalásának kezdetét aug. 27-re (ad 

oct. S. regis Stephani) tűzi ki. 

Emi.: a 357. számú oklevélben. 

K.:- . 

341. (1331. aug. 27. e.) 

Pál c. országbíró a Dénes fia: István mr. által István fia György és András fia: Vrba ellen 

indított, Ewsy birtokot érintő perben a tárgyalást aug. 27-re (in oct. B. Regis Stephani) 

halasztja. 

Emi.: a 356. számú oklevélben. 

K.: Bánffy I. 54. (Eml.-ben). 

342.1331. aug. 27. 

A szepesi kápt. előtt Nempti-i István leánya: Sebe nemes asszony fiával, Istvánnal és 

leányával, a már férjezett Floris-sal együtt hozzájárul ahhoz, hogy testvére, István szüksége 

miatt Felnemeti~Felnempti birtokból 3 összefüggő telket (sessio) rokonának, Felnempti-i 

Miklós fia: Györgynek zálogul bármely kápt. v. konvent előtt lekössön, azt állítva, hogy 
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cserébe testvére, István vállalta, hogy Kezepnempti birtokából ad majd nekik kárpótlást, 

amely egykor szüleiké és nagyszüleiké volt. D. in oct. fe. B. regis Stephani, a. d. 1331. 

E.: Dl. 70 615. (Perényi cs. lt. 30.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró 

töredéke, újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

343.1331. aug. 27. Pozsony 

Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. meghagyja az erdélyi részeken lévő c.-eknek, szb.-

knak, várnagyoknak, ofíiciálisoknak, a városok rektorainak és egyéb méltóságú embereknek, 

hogy a Deswar-i hospeseket haladásukban ne gátolják, valamint perbe csak saját bírójuk előtt 

lehet vonni őket. D. in Posonio, in oct. S. Stephani regis, a. d. 1331. 

E. : - . 

K.: ZW. I. 446. (Dés város It.-ból). 

Román ford.: Doc. Trans. m. 29. 

344. (1331. aug. 27.-szept. 3. között) 

A [pécsjváradi konvent előtt Pál c. országbíró oklevele értelmében (1. 260. szám) László 

pécsi püspök eskütársaival együtt Miklós, a Nyulak szigeti (de insula leporum) apácák 

képviselője jelenlétében és Miklós, a konvent kóruspapjának tanúbizonysága mellett aug. 27-

én (in oct. B. regis Stephani) letette az esküt arról, hogy az apácák népei 30 M.-nyi kárt 

okoztak halastavaiban. 

Emi.: a 367. számú oklevélben. 

K.:- . 

345.1331. aug. 28. Pozsony 
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[I.] Károly király (H) meghagyja a c.-eknek, vámagyoknak, nemeseknek, megyéknek, 

földi és vízi vámszedőknek, szabad falvaknak és falunagyuknak, kölönösen a Zylag-i 

területnek, Zathmar és Nymti városoknak a Deswar-i hospesek panaszára, hogy a Deswar-i 

hospeseket haladásukban ne gátolják, valamint perbe csak c.-ük, Tamás vajda v. helyettese 

előtt lehet vonni őket. D. in Posonio, f. IV. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1331. 

E.: AL. Dés város lt. 13. (Df. 253 310.) Alul sérült oklevél, hátlapra nyomott pecsét nyoma, 

hátulján középkori kézírással: „Relatio Thomae vaivodae mediante magistro Pethew 

cancellario suo". 

K.: ZW. I. 446-447. 

Román ford.: Doc. Trans. m. 29-30. 

346.1331. aug. 29. 

A vasvári kápt. 1331. aug. 29-i (in fe. Decoll. B. Iohannis Bapt., in a. d. 1331.) nyílt 

oklevele értelmében megjelent színük előtt egyrészről Perbesi (Tá2: Perbusa)-i Jakab fia: 

István, másrészről Merhard fia: Farkas a maga, valamint Chakan-i Péter fia: Oruch (Tá2: 

Omc) nevében, továbbá Maynold (Tá2: Meynold) fia: Márton a maga, valamint felesége: 

Margit nevében. Minthogy István a vasvári kápt. korábbi oklevele értelmében Chakan földön 

Moysa~Moiusa részéből bírta Moysa lánya: Viola leánynegyedét, a többi megjelenttel olyan 

egyezségre jutott, hogy Moiusa birtokának negyedrészét Chakan birtokból - Basa (Tá2: 

Bassa) asszony földjének határainál egy 5 holdnyi széles földet, amely É-ra Goztolia (Tá2: 

Gustola)-ig tart - aug. 29-től (a fe. Decoll. S. Johannis Bapt.) minden tartozékával és 

haszonvételével, a Moiold folyón lévő malomhellyel együtt 6 évre zálogba kötik Istvánnak, 

azzal a feltétellel, hogy 6 éven belül nem válthatják vissza, ha pedig visszaváltják, Istvánnak a 

malomhelyen végzett építkezéseinek árát fogott bírák becslése alapján visszafizetik, továbbá, 

ha István kívánja, Moiusa Perbese-i birtokrészeiből is vásárolhat. 

Tá.: 1. Vas megye, 1378. jún. 14. Dl. 101 689/1. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Csákány 1. 36. 

14.) 

2. Vas megye, 1378. jún. 14. Dl. 101 689/2. (Uo. 1. 36. 14.) 
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K.:- . 

347.1331. szepí. 1. 

A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-ja tudatja, hogy Dénes fia: István mr. 

vasvári és soproni c. oklevelének megfelelően (1. 333. szám) aug. 21-én (IV. f. p. fe. regis S. 

Stephani) a c. emberei, Pál nótárius és Herman-i Lukács szb. az egyház éneklőkanonokával, 

Mihály mr.-rel együtt Sah~Saah~Shah és Alho nevű birtokokat, azok Libolssfalva, Kethely és 

Erusd nevű tartozékaival, puszta és benépesült telki részeivel, ill. azok minden 

haszonvételével együtt a szomszédok jelenlétében bejárták és beiktatták azokat a vasvári kápt. 

korábbi privilégiumai értelmében - amelyeknek jogosságát a szomszédok is elismerték -

Köveskut-i Pausa fia: Pálnak és örököseinek. Hj.: Graphsahia falu, Lapincs folyó, 

cseresznyefa, É-ra Graphsahia föld, Ke-re Stregnaspah~Stegerspach patak, fűzfa, Ke-re hegy, 

két tölgyfa, Graphsahia föld, Ke-re völgy, patak, cseresznyefa, Ke-re völgy, Pinquafei föld, 

cseresznyefa, D-re domb, régi nagy út, Ke-re Radomfalva föld, nagy út, Kövesffö völgy, két 

tölgyfa, Ke-re Ör föld, Ny-ra Shah föld, Dé-re nagy tölgyfa, amelyet György határnak 

neveznek, Ny-ra Alho föld, Ke-re Ör föld, Dé-re két tölgyfa, két tölgyfa, Ör föld, 

Bolvo~Balvo föld; Ny-ra forrás, forrás alatt tölgyfa, amely Dé-re Balvo, É-ra Erusd földtől 

választja el, Ny-ra Stegerspach patak, két, vulgo eger nevű égerfa, Ny-ra két nagy tölgyfa a 

Lapincs folyó mellett, Lapincs folyó. Erről a kápt. pecsétjével megerősített chirographált 

oklevelet ad ki. D. in fe. S. Egidii conf. a. d. 1331., amikor András mr. prépost, Mihály 

éneklő-, Domokos őrkanonok, Lőrinc dékán. 

Má.: Dl. 99 934. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Puschach 19. 58.) (17. sz.-i). 

K.: Bgl. IV. 95-96. 

348.1331. szept. 2. Pozsony 

[I.] Károly király (H) Detricus bíró, Bulnaar Miklós, valamint Daag-i Péter esküdtek, 

soproni polgárok panaszára, miszerint Drugeth János nádor, a kunok bírája, soproni c., 

valamint a Sopron m.-i szb.-k és nemesek költségekre, élelem- és egyéb behajtások valamint 
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adók teljesítésére kényszerítik őket a nádor számára, felmenti a soproni polgárokat és a király 

más városait a nádori bíráskodás alól, és könnyítésükre a város érdemes szolgálatai miatt 

felmenti őket a Sopron m.-i nemesek által fizetendő költségek, élelem- és egyéb behajtások 

valamint adók, különösen a nádor eltartási kötelezettségében való részvétel alól, kivéve ha 

erre jóindulatuktól vezettetve hajlandók. D. in Posonio, in crastino fe. B. Egidii abb. et conf., 

a. d. 1331. 

E.: GYMSMLT. 2. Sopron város lt. 2. Diplomatarium. 103. (Df. 201 737.) Hátlapra nyomott 

pecsét része. 

Á.: győri kápt., 1342. febr. 27. Uo. 129. (Df. 201 763.) 

K.: Házi 1.1. 59-60. (E.-ről). 

R.: Bgl. IV. 97. 

349.1331. szept. 2. Pozsony 

[I.] Károly király (H) közli Sopron m. nemességével, mivel a soproni polgároktól 

tudomására jutott, hogy mikor Drugeth János nádor és a kunok bírája ügyei elvégzésére 

azokra a területekre ment, a nádor eltartási költségeit szabadságukkal ellentétben a városon is 

behajtották, hogy a nevezett polgárok a nádori bíráskodás alól mentesek, őt nem kötelesek 

eltartani, csak ha jóindulatuktól vezettetve erre hajlandók. Ezért a király elrendeli, hogy a 

jövőben ne terheljék őket a Sopron m.-i nemesek által fizetendő költségekkel, élelem- és 

egyéb behajtásokkal valamint adókkal. D. in Posonio, in crastino fe. B. Egidii abb., a. d. 1331. 

E.: GYMSML. 2. Sopron város lt. Diplomatarium. 102. (Df. 201 736.) Hátlapra nyomott 

pecsét darabkái. 

K.: F. VEI. 3. 530. 

R.: Házi I. 1. 60.; Bgl. IV. 97. 

350.1331. szept. 2. Pozsony 
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[I.] Károly király (H) örök békét és szövetséget köt Albert és Ottó Austria-i és Styria-i 

hercegekkel, megerősítve ezzel a velük és Frigyes német császárral kötött, 1328. szept. 21-i 

nyílt oklevélben található egyezséget, amit az evangéliumra és a feszületre tett esküvel is 

megerősített. Erről a király pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. et actum in civitate nostra 

Posoniensi, a. d. 1331., IV. Non. Sept. A. 

E.: HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. 1. 12. (Df. 257 976.). 

Függőpecsét nyoma. 

Tá.: I. Károly király, 1337. szept. 11. HHStA. Urkundenabteilung. Handschriftenabteilung. 

Österreichische weltliche Archive. Weiss 45.197-202. (Df. 258 468.) 

K.: Katona, Hist. crit. I. VIH. 667.; F. VIH. 3. 515-517. )mindkettő E.-ről). 

R.: Lichnowsky Dl. CCCCXI.; Pór A., Száz. 1891. 358-359. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. XII. 422. szám. 

351.1331. szept. 2. Pozsony 

[I.] Károly király (H) örök békét és szövetséget köt Albert és Ottó Austria-i és Styria-i 

hercegekkel János király (Bo) ellenében, megerősítve ezzel a velük és Frigyes német 

császárral kötött, 1328. szept. 21-i nyílt oklevélben található egyezséget, amit az evangéliumra 

és a feszületre tett esküvel is megerősített. A felek vállalják, hogy egymás tudta nélkül János 

királlyal és örököseivel nem kötnek békét. Erről a király pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. 

D. et actum in civitate nostra Posoniensi, a. d. 1331., IV. Non. Sept. 

E.: HHStA. Urkundenabteilung. Allgemeine Urkundenreihe. Rep. 1. 11. (Df. 257 975.) 

Függőpecsét nyoma. 

Tá.: I. Károly király, 1337. szept. 11. HHStA. Urkundenabteilung. Handschriftenabteilung. 

Österreichische weltliche Archive. Weiss 45.197-202. (Df. 258 468.) 

K.: Pray, Annales n. 31.; Katona, Hist. crit. I. VEI. 664.; F. VEI. 3. 518-520. (mind E.-ről). 

R.: Lichnowsky Dl. CCCCXI.; Horváth J. 9. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. XII. 423. szám. 

183 



179 

352.1331. szept 2. 

Tudatják, hogy Demeter fia: János a János fia: Egyed elleni perben 15 nap haladékot kap 

3 M. bírságnak a bírák és János fia: Egyed részére való kifizetésére. D. H f. prox. in crastino 

B. Egidii abb., a. d. 1331. 

E.: Dl. 50 907. (Kállay cs. lt. 1300. 310.) A hártyán egy természetes színű zárópecsét apró 

töredéke és két további zárópecsétre utaló bevágások, hátoldalán aznos kéz írásával 

tárgymegjelölés. 

K.:- . 

R.: Kállay I. 86. 

353.1331. szept 3. 

Az egri kápt. 1331. szept. 3-i (in quind. fe. B. regis Stephani, a. d. 1331.) privilégiuma 

szerint Nata fia: László Iske birtok ötödrészét Kenez fia: Jánosnak adta. 

Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. márc. 19. > Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 10. SNA. 

Bratislava. Jászói konvent hh. lt. Acta ab anno. 4. 25. (Df. 251 766.) 

K. : - . 

354. (1331. szept 4. e.) 

[I.] Károly király Nagy (Magnus) Péter fia: Tamás mr. Chokakw-i várnagynak érdemei 

elismeréséül [egy Tata-i palatium-ot és egy malomhelyet adományoz] Datytmuolna 

malmok és a Tata-i Szt. Péter egyház között. 

Emi.: a köv. számú oklevélben. 

K.:- . 
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355.1331. szept. 4. Pozsony 

[I.] Károly király korábbi nyílt oklevele (1. előző szám) értelmében utasítja a győri kápt.-

t, hogy .... [egy Tata-i palatium-ot és malomhelyet] .... iktasson be Nagy (Magnus) Péter fia: 

Tamás mr. Chokakw-i vámagy részére .... [D. in] Posonio, f. IV. prox. p. fe. B. Egedii conf., a. 

d. 1331. 

Á.: a 361. számú oklevélben. Hiányos. 

K. : - . 

356.1331. szept. 5. Visegrád 

Pál c. országbíró előtt az ő korábbi korábbi halasztólevelének (1. 341. szám) értelmében 

megjelent Dénes fia: István mr., aki előadta, hogy Ewsy birtokban örök jogon bírt 

birtokrészeitől visszatartják, és a visszatartás okát szeretné megtudni az alperesektől. Erre 

válaszul István fia: György, aki a szerémi kápt. ügyvédvalló levelével alperes társát, Vrba fia: 

Istvánt is képviselte, közölte, hogy jómaga, Vrba és István mr. egy őstől származnak, és ezért 

Ewsy birtokban István mr. is igényt tarthat birtokrészre, ezt neki örök jogon át is engedik. D. 

Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. 16. (Df. 260 595.) Hátoldalán pecséttöredék. 

K.: Bánffy I. 54-65. 

357.1331. szept 7. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy Benedek fia: András a váradelőhegyi Szt. István-konvent 

ügyvédvalló oklevelével Nogsemeyn-i Mihály fia: László érdekében aug. 27-től (ab oct. S. 

Regis Stephani) 10 napon keresztül várakozott az országbíró korábbi oklevele értelmében (1. 

340. szám) a Zobolch m.-i Zekul-i Chepanus fiaira: Lőrincre és Geleth-re, azok sem maguk, 

sem mások által nem képviseltették magukat, és adósok maradtak Mihály fia: Lászlónak 4 M. 

és 8 pondus bírság, valamint az országbírónak 8 M. és 16 pondus kétszeres bírság fizetésében, 
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ezért a fizetés megtagadásáért kétszeres, az időpont elmulasztásáért pedig egyszeres bírsággal 

sújtják Chepanus fiait: Lőrincet és Geleth-et amennyiben nem tudják igazolni távollétüket. D. 

in Vysegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 50 908. (Kállay cs. lt. 1300. 293.). Hártya, természetes színű, pajzs alakú zárópecsét 

apró töredéke, hzátoldalán azonos kéz írásával árgymegjelölés. 

K.:- . 

R.: Kállay I. 86-87. 

358.1331. szept. 8. 

Az esztergomi keresztes konvent 1331. szept. 8-i oklevele (in fe. Nat. virg. glor., a. d. 

1331.) értelmében Gabrianus fia Tamás fiai: Chama és Miklós a konvent előtt elzálogosították 

Kezw földben bírt teljes örökölt és vásárolt részüket minden hasznával 3 ezüstM.-ért Bana-i 

Imre fia: Ponya-nak az oklevél kiadásától számított 15 évre oly módon, hogy 15 évnél 

korábban nem válthatják azt vissza, továbbá Chama és Miklós vállalta, hogy Ponya-t egy 

helyreállított curia-ba és 15 hold földbe bevezeti. 

Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. máj. 5. Dl. 41 040. (Múz. Ta. Wégh). 

K.:- . 

359.1331. szept 8. Visegrád 

A nemes úrnő, Deseu mr. egykori királynéi lovászmr. és soproni c. felesége, valamint 

ezen Deseu mr. fia: Heydruch mr. megbizonyosodva Antal mr. hűséges szolgálatairól, bérbe 

adják neki Wilagosuar várukat, továbbá a vár alatti Siry, Galsa, Mesth, Füzes és Appadsig 

falvakat, valamint a Chigere folyó feletti malmot és Zarand comitatus-t a szolgákkal. D. in 

Wyssegrad, domin. die in fe. Nat. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: Dl. 61 177. (Kisfaludy cs. lt. 67.) Hártya, hátlapi pecsétre utaló bevágások. 

K.: HO. m. 110-111. 
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360.1331. szept. 8. Buda 

Hench c. fia: János mr., mosoni c. és Owar-i várnagy tudatja, hogy készséges 

szolgálataiért a Buda városból származó nemes Ottó c. fia: Rodlinus c.-nek adja az Erchy 

mellett levő, Fejér m.-i Zapakon vásárolt birtokát, amelyet [IV.] László király (H) 

privilégiuma alapján birtokolt annak minden tartozékával és haszonvételével együtt örök 

jogon, fia: Miklós mr. és más rokonai egyetértésével, szavatosság vállalásával. Erről János mr. 

pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. Bude, in fe. Nat. virg. glor., a d . 1331. A. 

E.: Dl. 87 014. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 32. A. 22. NB.) Hártyán zöld zsinóron 

természetes színű, kerek fuggőpecsét töredéke. Hátoldalán azonos korú kézzel: „super 

possessione Zabakon vocata in comitatu Albensi", újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

R.: Bgl. IV. 97. 

361. (1331.) szept 9. 

A győri kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevele (1. 355. szám) 

értelmében W -i Fay fia: Farkas [királyi emberrel kiküldte hiteles emberét, akik] szept. 8. 

előtt (.... an. fe. Nat. virg. glor.) az említett Tata~Thata-i birtokon László esküdt bíró, a 

hospesek universitas-a és Konrád Thata-i apát .... [jelenlétében a palatium-ot és a 

malomhelyet] Nagy (Magnus) P éter fia: T amás m r. C hokakw-i v ámagy ö rök b irtokába 

iktatták. D. fe. n. prox. sc. 2. die fe. Nat. B. virg. glor. prenotati, a. supradict. 

Á.: aköv. oklevélben. Hiányos. 

K. : - . 

362. (1331. szept 9. u.) Pozsony 
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[I. Károly király] a győri kápt. válaszlevelének (1. előző szám) megfelelően Nagy 

(Magnus) Péter fia: Tamás mr. Chokakw-i vámagynak adományozza örök jogon azt a [Tata-i] 

palatium-ot és malomhelyet haszonvételeivel és tartozékaival együtt, amely öröktől fogva 

épületek nélkül állt, és ahová most Tamás malmot épített. Az oklevél visszahozatalakor 

privilégium kiadását ígéri. D. Posonii 

Á.: I. Károly király, 1335. jún. 13. k. Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. 1. 102. Erdélyi kápt. (Df. 

277 277.) Hiányos. 

K.: - . 

363. (1331. szept. 10. e.) 

Moruch-i Márton fia: János, Doboka-i c., valamint Chep (dict.) János és Coplon Doboka 

m.-i szb.-k előtt Chormoch fia János fiai: László, Bench, János és Pál hozzájárulnak ahhoz, 

hogy László fia: János Chamafaia-i nemes eladja Doboka m.-i Vazunteluk nevű falujának 

felét Emich idősebb fia: Wos (dict.) Jánosnak és Chama fia: Jakab Vazunteluk-i nemeseknek. 

Emi.: aköv. oklevélben. 

K.:- . 

364.1331. szept. 10. 

Az erdélyi kápt. előtt megjelent egyfelől László fia: János Chamafaia-i nemes, másfelől 

Emich idősebb fia: Wos (dict.) János és Chama fia: Jakab Vazunteluk-i nemesek. László 

bevallást tesz, miszerint Doboka m.-i Vazunteluk nevű falujának - amelyben Szt. Egyed 

tiszteletére alapított egyház található - felét az ahhoz tartozó haszonvételekkel, vagyis 

rétekkel, erdőkkel, kaszálókkal, szántóföldekkel és meghatározott tartozékokkal együtt 15 

nagyobb súlyú finom ezüstM.-ért eladja Miklósnak és Jakabnak, a fél faluból két részt juttatva 

Miklósnak, három részt pedig Jakabnak. Az adásvételhez Chormoch fia: János fiai is 

beleegyezésüket adták, amint arról bővebben Moruch-i Márton fia: János Doboka-i c., 

valamint Chep (dict.) János és Coplon Doboka m.-i szb.-k ott bemutatott oklevele (1. előző 
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szám) is beszámol. Az adásvétel szavatosság vállalásával történt. Erről a kápt. pecsétjével 

megerősített oklevelet ad ki. D. f. III. prox. p. fe. Nat. B. virg. glor., a. d. 1331., amikor 

Domokos prépost, Santus éneklő-, Tamás őrkanonok, Adorján dékán. 

E.: Dl. 40 604. (Múz. Ta.) Hártyán zöld zsinóron természetes színű, mandorla alakú, kopott 

fiiggőpecsét, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:- . 

365. 1331. szept. 10. 

A pécsi kápt. előtt egyrészről Geredey-i István fia: István a maga és testvére: Beke 

nevében, másrészről Herranth fia: Miklós és Chabaka fia: János a régóta folyamatosan 

egymásnak okozott károk, sérelmek, jogtalanságok, dúlások és perek miatt, melyek az 

Wrman-ban lévő Romanfeulde birtok miatt történtek, fogott bírák segítségével megegyeztek, 

hogy egymásnak kölcsönösen elégtételt adnak, és az okozott károk felelőssége alól 

kölcsönösen felmentik egymást. Miklós és János elismerte, hogy István fiai és örökösei 

Romanfeulde birtok szomszédai és határtársai, fogott bírák segítségével pedig el fogják 

határolni egymástól földjeiket. D. 3. die p. fe. Nat. B. virg., a. d. 1331. 

E.: Dl. 67 704. (Tallián cs. lt. 26.) Hártya, természetes színű, mandorla alakú zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: Bar. tí. 1992/95. 20. 

366. 1331. szept. 10. 

A pécsi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

329. szám) S alamon fia: Finta királyi ember aug. 1 9-én (f. II. videlicet in vig. fe. B. regis 

Stephani) Geredey birtokon Péter, a Zentywan-i egyház papja, a kápt. tanúbizonysága mellett 

eltiltotta Geredey János fiait: Fhilpus c.-t, Lőrincet és Andrást István fiainak: Istvánnak és 

Bekének Geredey birtoka hasznának és termésének begyűjtésétől. D. f. III. prox. p. fe. Nat. B. 

virg., a. d. 1331. 
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E.: SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. hh. lt. (Df. 226 660.) Hátoldalán azonos kéz írásával 

tárgymegjelölés, hátlapra nyomott pecsét darabkái. 

K.: TT. 1910. 464-465. 

367.1331. szept. 11. Buda 

Pál c. országbíró tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően (1. 260. szám) szept. 3-

án (8. die oct. B. regis Stephani) megjelent előtte egyrészről László pécsi püspök, másrészről 

Miklós a Nyulak szigeti (de Insula leporum) apácák nevében. A p écsi p üspök b emutatta a 

[pécs]váradi konvent eskü letételéről szóló oklevelét (1. 344. szám), amely által bizonyítást 

nyert, hogy az apácák népei halastavaiban 30 M.-nyi kárt okoztak a püspöknek, László püspök 

azonban saját lelki üdvéért a 30 M. büntetést teljes egészében elengedte az apácáknak. D. 

Bude, 9. die termini reportationis seriei iuramenti prenotati, a. d. 1331. 

E.: D1. 2 680. (Acta e cclesiastica o rdinum e t m onialium. P oson 5 8. 4.) H ártya, természetes 

színű, pajzs alakú zárópecsét apró töredéke, hátoldalán közékori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

368.1331. szept. 12. Buda 

Pál c. országbíró tudatja, hogy a budai kápt. korábbi idézőlevele értelmében (1. 300. 

szám) Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c. valamint Hench fia: János, a pestújhegyi vár rectora 

és mosoni c. aug. 1-jére (ad oct. B. Iacobi ap., anno in presenti preteritas) lett a királyi jelenlét 

elé rendelve, a pert azonban szept. 3-ra (ad quind. S. regis Stephani) halasztották, ahol Hench 

fia: János a Somogy m.-i Merke, Topsun, Terebezd, Sithke, Zoob és Bennek, valamint a 

Veszprém m.-i Pata és Esgrem birtokok beiktatásakor tett tiltakozását visszavonta 

Wepsyn-Vepsen és Meger birtokok kivételével, és így azok királyi adományozásból Tamás 

vajda teljes jogú birtokába jutottak Vepsen és Meger birtokok kivételével, amelyek birtoklását 

a felek sorsolással kívánják meghatározni. Ezért az országbíró utasítja a budai kápt.-t, hogy 

Péter fia: Beke v. Kuthus-i Heem fia: Domokos királyi ember jelenlétében külje ki 
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tanúbizonyságát, és a fentebbi birtokokat ellentmondás nem lévén iktassák Tamás vajda és 

örökösei örök tulajdonába. Erről a király írásos jelentést kér. D. Bude, 10. die quind. S. regis 

Stephani predict., a. d. 1331. 

Á.: a 408. számú oklevélben. 

K.: AO. II. 558-559. (kivonatos) (Á.-ban). 

Román ford.: Doc. Trans. HL 31. 

369.1331. szept 13. Buda 

[I.] Károly király (H) utasítja a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-egyház konventjét, 

hogy Pozob-i Pál fia: Tamás kérésére a Szatmár m.-i Wosvary birtokon lévő birtokrészén 

határmegújítást végezzenek, ezért Theodorius fia: Péter, János fia: Jakab v. Wylok-i János fia: 

András királyi emberek jelenlétében küldjék ki tanúbizonyságukat, akik a szomszédok 

összehívása után a birtokon hj.-t végezzenek, az esetleges ellentmondókat pedig idézzék a 

királyi jelenlét színe elé. Erről a király írásos jelentést kér. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. Exalt. 

S. Crucis, a. d. 1331. 

Á.: a 416. számú oklevélben. 

Emi.: a 441. számú oklevélben. 

K.: F. Vm. 3. 521-522. (Á.-ban). 

Román ford.: Doc. Trans. m. 31-32. 

370.1331. szept 14. Buda 

Pál c., [I.] Károly király országbírója tudatja, hogy mikor Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i 

c. a királytól hűséges szolgálataiért az örökösök nélkül elhalt Tengurd-i Miklós összes 

birtokait kérte, és az iktatásra a király a budai kápt.-t kérte fel (1. 298. szám), a budai kápt. 

válaszlevele (1. 299. szám) értelmében aug. l-jén (oct. B. Iacobi ap.) Tamás vajda az Igrici 

birtokban neki ellentmondó Duruzlou fia: Gergelyt oklevelei bemutatására kérte, amit szept. 
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3-án (in quind. B. regis Stephani) kellett az országbíró előtt megtenni. Szept. 3-án a felek 

előadták az országbíró előtt, hogy Demeter királyi támokmr., Pál egykori Machow-i bán, a 

királyné udvarbírája és szatmári c., Hench fia: János mosoni c., a pestújhegyi vár rektora és 

más bárók és nemesek közbejöttével olyan egyezségre jutottak, hogy Tamás vajda Igrici 

birtokot, amelyet Gergely az említett Miklós fia: Miklóstól Kwrusheg birtokban bírt részeiért 

csereként kapott, Kwrusheg birtokrésszel és más birtokrészekkel együtt, amelyeket Miklós fia: 

Miklós a Vasvár m.-i Gykynus, Sarmellyk, Roon, Balase birtokokban bírt, azok minden 

tartozékával és haszonvételével együtt Duruzlou fia: Gergelynek hagyja örök jogon. Duruzlou 

fia: Gergely pedig az elhunyt Miklós fia: Miklós Myrke, Topson, Terebezd, Sythkey, 

Kerektou, Indie, Chokma, Zob, Bennek nevű Somogy m.-i, valamint Patha, Esgrym Veszprém 

m.-i birtokait, és az összes bárhol lévő birtokokat azok minden tartozékával és 

haszonvételével együtt Tamás vajdára hagyja örök jogon, az ezekről szóló oklevelek pedig 

hatályukat vesztik. A felek kötelezik magukat, hogy az egyezség megszegőit patverkodóként 

büntessék. Az országbíró erről a felek kérésére mindkét félnek függőpecsétjével megjelölt 

privilégiumot ad ki. D. Bude, 12. die in quind. B. regis Stephani predict. a. d. 1331. A. 

E.: Dl. 49 552. (Rumy cs. lt. 1. 22.) Hártyán lila-sárga zsinóron függő pecsét zacskóba vart 

darabkái, hátoldalán későbbkori kézírással tárgymegjelölés. 

Tá.: 1. Szécsényi Frank országbíró, 1402. aug. 1. Dl. 42 777. (Múz. Ta. 1913. 52.) 

2. Tá. 1. > vasvári kápt., 1402. aug. 15. Dl. 49 584. (Rumy cs. lt. 18. 8.) 

K.: Zalai. 257-260. (E.-ről). 

R.: Bgl. IV. 98. 

371. (1331. szept. 15. e.) 

[I.] Károly király utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Chob birtokot a szomszédok összehívása 

és hj. után Fodor (dict.) Miklósnak iktassák. 

Emi.: a 373. számú oklevélben. 

K.:- . 
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372.1331. szept 15. Visegrád 

Pál c., [I.] Károly király (H) országbírója Hegun fia László fia: Miklós és fr.-e: János 

kérésére, akit szintén Miklós képviselt, a nagyobb bizonyítóerő érdekében átírja saját 1331. 

jún. 8-i, gyűrűspecséttel megjelölt nyílt oklevelét (1. 228. szám). Erről az országbíró 

autentikus fuggőpecsétjével megjelölt privilégiumot ad ki. D. Visegrád, in oct. Nat. B. Marié 

virg., a. d. 1331. 

K : F. Vm. 3. 566-568. (Zsigmond király 1419. évi átiratában, Cornides-féle kéziratról). 

Román ford.: Doc. Trans. ÜL 32. (F. alapján). 

373.1331. szept. 15. 

A nyitrai kápt. [I.] Károly királynak szóló 1331. szept. 15-i (a. d. 1331., in oct. fe. Nat. B. 

virg.) jelentése szerint parancslevelének megfelelően (1. 371. szám) a királyi ember a káptalan 

tanúbizonysága jelenlétében a szomszédok összehívása után Chob birtokot Fodor (dict.) 

Miklósnak iktatta. 

Tá.: Bebek István országbíró, 1364. aug. 16. Nyitrai püspöki lt. Nitra. 4. 2. 3. (Df. 273 116.) 

Eszerint az oklevél fel volt nyitva és pecsétfővel volt megjelölve. 

K.:-. 

374.1331. szept. 16. Buda 

Drugetth János nádor és a kunok bírája tudatja, hogy Jób mr. fiai: Domokos mr. és 

Miklós a nádor előtt panaszt tettek, hogy a Leles-i prépost őket a vámok beszedésében, amit 

az Vsuch folyón lévő saját pénzükből épült hídon, ill. a Laturcha folyó közepén szednek, 

zavarja és el akarja őket űzni. Ezért a nádor megparancsolta Areus fia: János mr. Wng-i és 

Zemleyn-i vicec.-nek, hogy a következő Wng m.-i generális congregatio-n tudja meg 

minderről az igazságot. János mr. elmondta, hogy aug. 17-én (sabb. prox. p. fe. Ass. virg. 

glor.) az Wng m. nemesei között tartott generális congregatio-n megtudta, hogy a hídvámot és 
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a Laturcha folyó közepén szedett vámot egykor Jób és most a fiai birtokolják, de a prépost 

támadásáról é s z aklatásáról a vámok beszedése kapcsán a nemesek nem tudtak semmit. D. 

Bude, f. n. prox. p. oct. Nat. virg. glor., a. d. 1331. 

E.: Dl. 31 217. (Csicsery cs. lt. 867.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek pecsét apró 

töredéke. 

K.:- . 

R.: Kárffy Ö., TT 1900. 394-395. 

375.1331. szept 17. Buda 

[I.] Károly király utasítja a váradi kápt.-t, hogy a Zotmar m.-i Berue~Berwe birtokból 

néhai Pál bán fia: István birtokrészét iktassa Cozmas fia: János, Woyta fia: Dénes v. Pherun 

fia: Wemelius királyi emberek és a kápt. tanúbizonysága jelenlétében Drugeth János nádornak 

és a kunok bírájának, akinek az bírói úton jár. Erről a király írásos jelentést kér. D. Bude, 3. 

die oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1331. 

Á.: a 415. számú oklevélben. 

K.: - . 

376.1331. szept 18. 

A csázmai egyház kápt.-ja előtt megjelent egyrészről Gathal nb. Zoym fia Jakab fia: 

Péter a maga és carnalis fr.-e: Miklós nevében, valamint fr.-ei: Zoym fia János fiai: Pál, 

György és János nevében - azok meghagyásából, miként ezt János mr.-től, a kápt. 

kanonoktársától (akit János ezen fiai, anyjuk és Jakab fia: Miklós beleegyezésének 

megszerzésére küldtek ki) megtudták - , másrészről Petres fia Miklós fiai: László mr. és Pál a 

maguk és fr.-ük: Péter nevében, Péter a Holthenicha folyó mellett, ill. a Szt. István-kápolna 

körül levő örökjogú és vásárolt birtokait azon határok alatt, ahogy elődei és ő az ő fr.-ei vei 

birtokolta, szőlőkkel, erdőkkel, vizekkel, malmokkal, kaszálókkal, szántóföldekkel a maga és 

fr.-ei nevében szomszédai, különösen Fülöp fiai: Gathal és Benedek beleegyezésével Miklós 
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mondott fiainak és örököseinek 40 M.-ért részben dénárokban, részben becsértékben 

(estimatione condigna) eladta örök birtoklásra a birtokról szóló egyéb oklevelek átadásával, az 

át nem adott oklevelek pedig érvényüket vesztik. A Humthennycha folyó melletti birtok hj.-a 

János mr. kanonok szóbeli elmondása és írásbeli jegyzetei alapján: ezen folyó réve melletti 

vesszőbokor, ue. folyó, patak, mogyoró- és vesszőbokrok, hegy alja, kereszttel jelölt harasth 

fa, ue. hegy alja, Fülöp fiainak szőlője, gertan fa, út, kereszttel jelölt haas fa, erdő, kereszttel 

jelölt haas fa, falu, vessző- és Iwa-bokrok, ahol szomszédos a Bukova-i várnépek földjével, 

kis erdőn át hegy felé tartó út, ahol szomszédos a várnépekkel és Miklós fiaival. Erről a kápt. 

a felek kérésére fuggőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. Hozzáteszik, hogy a báni 

descensus kiváltására e birtokokból évente 8 dénárt tartoznak fizetni Zoym unokái (nepos). D. 

f. IV. prox. an. fe. B. Mathei ap., a. d. 1331. 

Á.: Körös megye, 1400. jan. 21. Dl. 68 688. (Szögyény-Marich cs. lt. 14.).(Az átíró oklevél 

szerint E.-je privilégium volt.) 

K . : - . 

377.1331. szept 20. Visegrád 

[I.] Károly király (H) utasítja az esztergomi egyház kápt.-ját, hogy Kezeu-i Jakou fia 

Miklós fia: Miklós és Jakou fia István fia: Jakou kérésére azok Hont m.-i Valkou birtokukon a 

kápt. tanúbizonysága Morthonus fia: Lőrinc v. Pál fia: Tamás királyi emberek és a határtársak 

jelenlétében határkijelölést tartson. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Visegrád, f. VI. 

prox. p. oct. Nat. virg. glor., a. d. 1331. 

Á: a 405. számú oklevélben. 

K.: - . 

378.1331. szept. 20. Sopron 

Márton fr., a borsmonostori (Szűz Mária-hegyi) konvent apátja és a konvent tudatja, 

hogy per folyt Lukács soproni polgár és nővére: Luca között Chlingenpach örökölt birtok 

ügyében, mely birtoknak a konvent volt adományozója és bírája. A soproni bírák és esküdtek 

203 



191 

előtt folyó pert a konvent elé helyezték, és a konvent a polgárok segítségével arra az 

elhatározásra jutott, hogy mindkét fél a birtok felét birtokolhatja, mivel a nővér részét férje 

pénzzel megszerezte, ezáltal Gvnzlinus özvegye és örökösei a saját részt csak Lukácsnak és 

örököseinek, ill. a konventnek adhatják el azért a pénzért, amennyiért Gvnzlinus megszerezte 

hozzátéve, hogy ha az úrnő és örökösei nem illően bánnának Lukáccsal, és ez nyilvánossá 

válna a konvent előtt, és ezeket Luca úrnő és örökösei nem tudnák tisztázni, akkor Lukács 

visszaadva nővérének v. örököseinek a földért járó pénzt teljesen bírhatja azt. A rendelkezés 

megszegője mindenjogát elveszti, része a konvent kezére jut vissza. A rendelkezés tanúi 

voltak Jakab fr. perjel, Hainricus fr. alperjel, Lipót fr. őrszerzetes, Dyetricus soproni bíró, 

Gayzel Miklós, Agandorfer Péter, Hoflein-i Péter, Gaer-i Péter, Hodwoaner Konrád, Rippo 

Pál és más megbízható tanúk. D. et acta sunt hec in civitate Suppruniensi, a. d. 1331., in vig. 

Mathei ap. et ev. A. 

E.: GYMSML. 2. Sopron város lt. Diplomatarium. 105. (Df. 201 739.) 

K.: HO. m. 112. (részlet); Bgl. IV. 99-100. 

R.: Házi 1.1. 61. 

379.1331. szept. 20. Sopron 

Tudatják, hogy per folyt Lukács soproni polgár és nővére: Luca között Chlingenpach 

örökölt birtok ügyében, mely birtoknak a konvent volt adományozója és bírája. A soproni 

bírák és esküdtek előtt folyó pert a konvent elé helyezték, és a konvent a polgárok segítségével 

arra az elhatározásra jutott, hogy mindkét fél a birtok felét birtokolhatja, mivel a nővér részét 

férje pénzzel megszerezte. Ezáltal Gvnzlinus özvegye és örökösei a saját részt csak Lukácsnak 

és örököseinek, ill. a konventnek adhatják el azért a pénzért, amennyiért Gvnzlinus 

megszerezte hozzátéve, hogy ha az úrnő és örökösei nem illően bánnának Lukáccsal, és ez 

nyilvánossá válna a konvent előtt, és ezeket Luca úrnő és örökösei nem tudnák tisztázni, akkor 

Lukács visszaadva nővérének v. örököseinek a földért járó pénzt teljesen bírhatja azt. A 

rendelkezés megszegője minden jogát elveszti, része a konvent kezére jut vissza. A 

rendelkezés tanúi voltak Jakab fr. perjel, Hainricus fr. alperjel, Lipót fr. őrszerzetes, Dyetricus 
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soproni bíró, Gayzel Miklós, Agandorfer Péter, Hoflein-i Péter, Gaer-i Péter, Hodwoaner 

Konrád, Rippo Pál és más megbízható tanúk. D. et acta sunt hec in civitate Suppruniensi, a. d. 

1331., in vig. Mathei ap. et ev. 

E.: GYMSML. 2. Sopron város lt. Diplomatarium. 104. (Df. 201 738.) 

K.: HO. m. 111-112. 

R.: Házi 1.1. 61.; Bgl. IV. 100.; Mollay K., Sopr. Szle 1961. 122. 

380.1331. szept 21. Visegrád 

[I.] Károly király (H) meghagyja a pozsonyi kápt.-nak, hogy Lukács fia: Miklóst hűséges 

szolgálatai jutalmául az örökös nélkül elhalt Konrád fia: István P ozsony m .-i Corcha nevű 

birtokába örök jogon iktassa be Gurgetek-i Miklós v. Horusd-i Karachinus királyi emberek, 

ill. a kápt. tanúbizonysága mellett. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad in fe. B. 

Mathey ap. et ev., a. d. 1331. 

E.: Dl. 48 526. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 19.) Hártya, természetes színű zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: HO. ü. 63-64. 

381.1331. szept 21. Visegrád 

Erzsébet királyné (H) tudatja, hogy az Apachasomla-i Szt. Lampert mártír-monostor 

apátnőjének és konventjének kérésére személyes védelme alá veszi a monostort az apátnővel, 

az ott szolgálókkal, minden birtokával, jobbágyával, conditionarius-ával és népeivel együtt, 

helyettes pártfogóként Csanád esztergomi érseket és c.-t rendelve védelmükre. A királyné a 

különleges védelmet megszegő c.-eknek és vámagyoknak megtorlást helyez kilátásba. D. in 

Alto Castro, in fe. B. Mathei ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2682. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 25. 3.) Hártya, hátlapon kerek 

pecsét nyoma, középkori kézírással tárgymegjelölés. 
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K.: AO. H. 549-550. 

R.: Str. m. 199.; Lukcsics, Vásárhelyi apácák 79. 

382.1331. szept. 21. 

A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konventje Belle-i Miklós fia: János kérésére saját 

privilégiumában átírja a Zala-i Szt. Adóiján monostor konventjének 1315. évi privilégiumát. 

D. sabb. prox. an. quind. Nat. B. virg., a. d. 1331. 

E.: Sümeghy szerint: Sopron vm. lt. Zeke cs. lt. 19.4. 

Má.: GYSML. 2. Sopron város lt. Zeke cs. petőházi lt. 19. 4. (Df. 264 754.) (18. sz.-i). 

K.: Sümeghy 12. (E.-ről). 

R.: Borsai., Somogy m. lt. Évk. 1997.12. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. IV. 213. szám. 

383. (1331. szept 22. e.) 

[I.] Károly király a Miklós mr., Sumugy-i vámagy és Sadan-i Lachk fia: Domokos közti 

pert a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja. 

Emi.: a 392. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 552. (Eml.-ben). 

384. (1331. szept 22. e.) 

Domokos mr. Abawyuar-i főesp. és egri kanonok, Miklós egri püspök helyettese (iudex 

in spiritualibus) előtt Boly-i Miklós fiai: Mihály és László vállalták, hogy a Boly-i Kelyan fia 

Kelyan özvegyének, az Ungh m.-i Nempthy-i János fia Zouchyk c. anyai nővérének: 

Erzsébetnek járó hitbér és jegyajándék ügyében a felmentő okleveleket szept. 22-én (in quind. 

Nat. virg. glor.) Domokos mr. előtt bemutatják Zouchyk c.-nek. 
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Emi.: a 389. számú oklevélben. 

K.: AO. ü. 550. (Eml.-ben). 

385.1331. szept. 24. 

A budai kápt. előtt megjelent Karaz-i Elek fia Sándor fia: László, ill. Magyar (dict.) Pál 

mr., Gymes-i várnagy. László bevallást tett, hogy örök jogon bírt Zabouch m.-i Dewecher 

birtoka felét - melynek másik felét néhai testvére Miklós birtokolta és ami Német 

(Teutonicus) Lukácstól vásárlás címén László engedélyével Pál mr. tulajdona lett - minden 

haszonvételével, az ott lévő Szt. György-kápolnával, száraz földekkel, telkekkel (sessio), 

vizekkel, halastavakkal, rétekkel, kaszálókkal, mezőkkel, erdőkkel v. berkekkel, nádasokkal 

és minden más tartozékával együtt eladja örök jogon 200 cseh garasM.-ért Pál mr.-nek 

szavatosság vállalásával. A birtokról szóló egyéb oklevelek érvényüket vesztik. A kápt. a 

felek kérésére erről fuggőpecsétjével ellátott chirografált privilégiumot ad ki. D. László mr. 

olvasókanonok keze által, VIII. Kai. mensis Oct., a. d. 1331., amikor Péter mr. éneklő-, Jakab 

őrkanonok, Posonius Péter mr. dékán, Zekul (dict.) Péter, Domokos és János áldozópapok, 

János, másik János és Jakab mr.-ek kanonokok. A. 

E.: Dl. 2684. (NRA. 1535. 45.) ABCDE betűkkel felül chirographált hártya, vörös-sárga 

zsinóron függött pecsétje elveszett, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K. : - . 

386.1331. szept. 24. 

A budai kápt. előtt megjelent Karaz-i Elek bán fia Sándor fia: László, ill. Magyar (dict.) 

Pál mr., Gymes-i várnagy. László bevallást tett, hogy lemond a Zabouch m.-i Dewecher birtok 

felének visszavásárlási jogáról, amit néhai testvérével, Miklóssal örök jogon bírt, de az jogos 

ítéletként a z e gykori F ülöp n ádor k ezére h áramlott, m ivei M iklóst r ablóbanda g yilkosainak 

kiűzésekor legyőzték és kihirdették. A birtokot a nádor érdemes szolgálataiért Német 

(Teutonicus) Lukács szerviensének adományozta, amit Lukács 100 ezüst M.-ért Pál mr.-nek 
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adott. Minthogy László sem a nádortól, sem Német Lukácstól nem tudta visszavásárolni, így ő 

és örökösei lemondanak a visszavásárlásról. A kápt. a felek kérésére erről függőpecsétjével 

ellátott chirografált privilégiumot ad ki. D. László mr. olvasókanonok keze által, VIII. Kai. 

mensis Oct., a. d. 1331., amikor Péter mr. éneklő-, Jakab őrkanonok, Posonius Péter mr. 

dékán, Zekul (dict.) Péter, Domokos és János áldozópapok, János, másik János és Jakab mr.-

ek kanonokok. A. 

E.: Dl. 37 365. (NRA. 1535. 45.) ABCD betűkkel felül chirographált hártyán függöpecsétre 

utaló bevágások, hátoldalán azonos korú kézírással tárgymegjelölés „Deuecher" névalakkal. 

K.:-. 

387.1331. szept. 24. 

Az egri kápt. előtt megjelent István fia: István mr. és Felnemethy-i Miklós fia: György c., 

István rokona. István előadta, hogy egy Kuzepnempty-i birtokrészét, valamint más birtokokat, 

amelyek tőle Vilmos (Willermus) mr. Scepus-i és Wyuar-i c.-re mint bírói rész, és Perwen-i 

Urbánus fia: István mr.-re mint sérelmet szenvedőre háramlottak, visszavásárolta, de vagyona 

nem lévén elegendő, ezért Felnemethy birtokban bírt 3 teljes telkét (sessio), vagyis Abawyuar 

m.-i teljes birtokrészét a hozzátartozó jogokkal, minden tartozékával és haszonvételével 

együtt szept. 21-től (a presenti fe. B. Mathei ap.) György c.-nek zálogul adta egy fertő híján 28 

M.-garasért (minden M.-t 48 garassal számolva), szavatosság vállalásával olyan feltétellel, 

hogy ugyanannyi pénzért tőle bármikor visszavásárolhatja. Ha a birtokban nem képes 

megtartani Györgyöt, akkor Kuzepnempty birtokából 4 telket ad cserébe. D. f. Dl. prox. p. fe. 

B. Mathei ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 75 831. (Szathmáry-Király cs. lt. 10. 647.) Hártya, hátlapon természetes színű, kerek 

pecsét apró töredéke. 

K.:-. 

388.1331. szept. 24. 
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A győri kápt. előtt a Pothlenstorf~Pothlenstorff birtokról való Merth fia: Pál Margit 

asszonynak, B ertalan ö zvegyének, P othlenstorff-i M iklós 1 eányának a m ondott b irtokból a z 

asszony anyja utánjáró hitbért és jegyajándékot, ill. a neki járó leánynegyedet 10 M.-ért -

minden M.-t 10 pensa-val számolva - kifizette, és az asszony ezt megkapva felmenti Pált az 

ezzel járó kötelezettségek alól. A kápt. erről autentikus pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. 

D. f. ül. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331., amikor Bereck prépost, Mátyás olvasó-, 

György éneklő- és Péter őrkanonok. 

E.: Dl. 2683. (NRA 603. 46.) ABC betűkkel felül chirographált hártya, vörös-sárga zsinóron 

függött pecsétje elveszett, hátoldalán középkori és újkori tárgymegjelölések. 

K.: Sopron vm. I. 125-126.; Bgl. IV. 100-101. 

389.1331. szept. 26. Eger 

Domokos mr., Abawyuar-i főesp. és egri kanonok, Miklós egri püspök helyettese (iudex 

in spiritualibus) tudatja, hogy korábbi oklevelének megfelelően (1. 384. szám) szept. 22-én (in 

quind. Nat. virg. glor.) Zouchyk c., ill. Miklós fia: Mihály a maga és ügyvédvalló oklevéllel 

testvére: László nevében előtte megjelentek, de Mihály vállalásával ellentétben a hitbér és 

jegyajándék ügyében felmentő okleveleket nem tudott bemutatni, ám vállalta, hogy az elhunyt 

Kelyan fia: Kelyan most hozzájuk tartozó birtokából a hitbért és jegyajándékot megadják, 

ezért Domokos mr. ülnökeivel úgy ítélt, hogy [1332.] jan. 2-án (in oct. Nat. d. iam venturis) 2 

kijelölt nemes a bíró embereivel, vagyis Unghwar-i Mihállyal, akit Zouchyk c., ill. Bathyan-i 

Mihállyal, akit Miklós fiai jelöltek ki, az egyház áldozópapjaival Kelyan fia: Kelyan most 

Miklós fiainak kezén lévő birtokát becsüljék fel, a felek a bíró embereivel jan. 13-án (in oct. 

Epiph. d. iam venturis) a bíró v. a püspök előtt erről jelentést tegyenek, és ekkor lesz a 

megváltás v. az átörökítés összege megjelölve. Ha a felek közben megegyeznének, Domokos 

mr. békebírság kifizetésére kötelezi őket jan. 13-án. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 

1331. 

E.: Dl. 2685. (NRA. 1698. 15.) Hártya, mandorla alakú zárópecsét nyoma, hátoldalán 

középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 550-551. 
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R.: Bónis-Balogh 94. 

390.1331. szept. 29. Visegrád 

[I.] Károly király (H) előtt Beche-i Imre mr. Bors-i c. és fiai: Tutos és Wessceus Csanád 

m.-i Weresmort nevű birtokukat a királynak önként, örök jogon átadták, cserébe hűséges 

szolgálataik jutalmául Csanád m.-i Bodhyda és Bodgorsaya nevű birtokokat adja örök jogon a 

király, melyek egykor az örökösök nélkül elhalt Haznus-i (dict.) Miklós birtokai voltak. A 

király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in Wisegrad, in fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: Dl. 76 440. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 104.) Hártya, hátlapon vörös színű pecsét apró 

töredéke. 

Á.: I. Károly király, 1332. ápr. 12. Dl. 87 022. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 32. A. 10.) 

K.: Z. I. 376. (E.-ről). 

Ford.: Blazovich, Csongrád 54-55. 

391.1331. szept 29. Visegrád 

[I.] Károly király (H) tudatja, hogy Bors akasztófán kivégzett fiainak a Hont m.-i Palast 

(Á2: Palasth) birtokban bírt részét János fia: Besenyő (Bissenus) Gergelynek ígérte, ezért 

megparancsolta az esztergomi kápt.-nak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek jelenlétében 

Mendzent (Á2: Mendzenth)-i Zeuke (dict.) Péter v. Hechlech-i Miklós királyi ember a 

szomszédok összehívása után járja be Palast birtok azon részét, mely korábban Bors fiaié volt, 

és iktassa be abba Besenyő (Bissenus) Gergelyt. Erről a kápt. írásos jelentést tett (1. 78. szám). 

S bár az iktatás idején Lipto fia: György egy földdarab tárgyában, mely állítása szerint atyjáé 

volt, ellentmondott, a királyi jelenlét előtt megjelenve már elállt állításától. így a király a 

hűtlen Bors fiainak - akik a király vérének ontásában, és a királyné kezének 

megcsonkításában átkos emlékű rokonuk, Zaah nb. Zaah fia: Felicián mellett részesek voltak, 

és így nyilvános latorság bűnébe esbe akasztófán végezték életüket - földjét büntetésül a 

benne épült kőegyházzal, továbbá minden haszonvételével és tartozékával együtt hűséges 
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szolgálatai jutalmául Besenyő Gergelynek, és az ő akaratából uterinus fr.-einek: Tamásnak és 

Mátyásnak adja örök jogon birtoklásra, Bors fiainak és örököseinek pedig az ügyben örök 

hallgatást rendel el. Az oklevél visszahozatala esetén a király privilégium kiadását ígéri. D. in 

Vissegrad, in fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

Á.: 1. Jolsvai Leusták nádor, 1394. jun. 5. KEML. 3046. Palásthy cs. lt. 1. 1. 43. (Df. 281 

835.) (E.-je nyílt oklevél volt, Károly nagyobb pecsétjével kibocsátva.) 

2. Á.l. > Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda, 1504. nov. 6. KEML. 3160. Palásthy cs. lt. 2. 3. 

151. (Df. 281 944.) 

K.: Kub. 103-105. (Ál-ről); Palásthy I. 58-61. (Á2-ről). 

R.: Tóth K., Palásthy cs. 82. 

392.1331. szept. 29. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy mikor Miklós mr., Sumugy-i várnagy az országbíró 

korábbi oklevele értelmében (1. 383. szám) szept. 22-én (in quind. fe. Nat. B. virg.) Sadan-i 

Lachk fia: D omokos e llenében b irtokosztály v égett m egjelent, W aguch (dict.) Péter, Lachk 

fia: Domonkos ügyvédje bemutatta a király gyűrűspecséttel megjelölt halasztó oklevelelét, de 

Lachk fia: Domokos azt figyelmen kívül hagyva kötötte magát az országbíró által 

meghatározott időponthoz, és a mondott ügyet sem királyi, királynéi vagy Vilmos 

(Wyllermus) mr. által kiadott oklevelekkel, sem a rokonság v. egyéb ok miatt halasztani nem 

kívánta, és vállalta, hogy Miklós mr.-nek végső választ adva a 10 M. büntetést Miklós mr.-nek 

a perkezdet előtt a bírói rész nélkül kifizeti, ezért az országbíró a tárnokmr.-rel, Tamás erdélyi 

vajdával, Zaar (dict.) László mr. nyitrai c.-szel, Péter fia: Tamás Choukakw-i várnaggyal, 

Gerend-i Péter fia: Miklóssal és más nemesekkel együtt ülésezve a bírói résszel együtt 

összesen 30 M. büntetés megfizetése mellett, amit a per kezdete előtt kell majd kifizetni, a 

pert a királyi hadoszlás 15. napjára halasztja, mivel Waguch (dict.) Péter, Lachk fia: Domokos 

ügyvédje azt királyi oklevéllel akkorra akarta halasztani. D. in Wissegrad, 8. die termini 

prenotati, a. d. 1331. 

E.: Dl. 2694. (NRA. 1535. 43.) Hártya, enyhén vízfoltos, pajzs alakú zárópecsét nyoma, 

hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 
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K.: AO. H. 551-552. 

Román ford.: Doc. Trans m. 33. 

393.1331. szept. 29. Esztergom 

László mr. esztergomi olvasókanonok előtt Leuee (diet.) Mihály fia: Cozmas 

elpanaszolta, hogy Treutel (diet.) Miklós mr. pozsonyi c. és várnagy hatalmaskodva, 

fegyveresen kárt okozott birtokaiban. Erről a kanonok pecsétjével megerősített oklevelet 

bocsát ki. D. ad Strigonium, in die B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: - . Fk.: Dl. 95 251. (Ocskay cs. lt. 26.) 

K . : - . 

394.1331. szept. 30. Visegrád 

[I.] Károly király (H) a Csanád m.-i Zeleus és Feltymar, ill. az Arad m.-i Wereseghaz 

nevű birtokokat, amelyek az örökösök nélkül elhalt Haznus-i (diet.) Péter birtokai voltak, 

Haznus-i (diet.) Péter feleségének és leányának: Tyges (diet.) Miklós feleségének adja hitbér 

és jegyajándék gyanánt az úrnők élete végéig, akik nevében Haznus-i (diet.) Péter veje: Móric 

fia Tyges (diet.) Miklós használhatja azt. A király a birtokbaiktatással az oklevél bemutatóját 

bízza meg. D. in Alto Castro, H f. prox. p. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: Dl. 76 441. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 106.) Hártya, hátlapon vörös színű, kerek pecsét 

töredéke, újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: Z. I. 376-377. 

395. (133)1. szept 30. 

Elek, a váci egyház őrkanonoka, Rudolf fr., a váci egyház püspökének általános 

helynöke [133]1. szept. 30-i (2. die fe. B. Mychaelis arch.) oklevele értelmében az őrkanonok 
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Herbordus c. fiai: Beke, Endre és Etel kérésére fizetési határidőt szab ki Thuteus és Vezzeus 

részére, hogy azok Isouteleke birtokukból a nővérük után járó hitbért és jegyajándékot 

Herbordus fiainak kifizessék. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1376. máj. 20. Dl. 42 007. (Múz. Ta. Burián) 

K.:-. 

396.1331. szept. 30. Visegrád 

Lőrinc mr. királyi zászlótartó (signifer) és Sempte-i vámagy tudatja minden 

officiálisával, különösen Domokos mr. Sempte-i alvámaggyal, hogy a néhai nemes, Elyfanth-i 

Mátyás c. szántóföldjeit, kaszálóit és más haszonvételeit, amit a Neek-i jobbágyok műveltek, 

ugyanezen formában meghagyja Máté [! s: Mátyás] c. fiainak: Miklósnak és másoknak a 

birtokában, mivel a nemesek és határtársak közt megtartott vizsgálatból megtudta, hogy 

azokat jogosan birtokolják, ezért elrendeli, hogy Máté [!] c. fiait rétjeikben és más 

haszonvételeikben ne háborgassák. D. in Vyssagrad, 2. die fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2686. (NRA. 1671. 41.) Papír, hátlapon természetes színű, kerek pecsét töredéke. 

K.: AO. H. 553. (kivonatos). 

397.1331. okt. 1. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Pynye-i László kérésére a győri kápt.-t utasította, hogy László 

Sopron m.-i Osl, Zechen és Kechener birtokain a szomszédok összehívása után hj.-t végezzen 

László fia Gergely v. Vgud fia: Domokos királyi ember és a kápt. tanúbizonysága mellett, 

amelyről a kápt. jelentést tett (1. 305. szám), és ennek alapján a mondott birtokokat a király 

megerősítette Pynye-i László tulajdonában. A király az oklevél visszahozatala esetén 

privilégium kiadását ígéri. D. in Wyssegrad, 3. die fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: GYMSML. 2. Niczky cs. lt. 34.4636. (Df. 209 137.) Erősen hiányos. 

Á.: fi. Ulászló király, 1500. máj. 7. Dl. 2667. (NRA. 41.15.) 
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K.: Bgl. IV. 101. (Á-ról). 

398.1331. okt. 3. 

A szekszárdi konvent előtt Lőrinc fi., szekszárdi apát és Bechey-i Egyed mr. a maga, 

valamint testvére: Imre mr. és annak fiai: Thevthevs és Vessev-Vessevs nevében 

megegyeznek, hogy a Barania m.-i Folduar birtokot, amely miatt a felek perlekedtek, az apát 

nemes jobbágyai egyetértésével örök jogon átadja Imre és Egyed mr.-eknek, valamint Imre 

fiainak, cserébe Egyed mr. és rokonai a Folduar birtoktól Dé-re levő földrészt, amely a 

szekszárdi egyházhoz tartozik, a királyi ember és a pécsi kápt. tanúbizonysága jelenlétében 

visszaadják a szekszárdi konventnek egy Hermán nevű erdővel együtt. A felek vállalták, hogy 

az egyezmény megszegői patvarkodás bűnét vonják maguk után. D. f. V. prox. p. fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: Dl. 87 015. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 32. A. 24.) Hártyán sárga-zöld zsinóron 

természetes színű kerek függőpecsét töredéke, hátoldalán újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 

399.1331. okt. 5. 

[I.] Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli dom.) 

kinyilvánítja, hogy Eskeleu-i Lőrinc fia Mihály fiai: Buthus Miklós, Vrdugh András és Teke 

János mr.-ek hűséges szolgálataik jutalmául, amelyet kiváltképp Feketheholm várának 

visszaszerzésekor nyújtottak (amelyet néhai Braso~Brasso-i Salamon ezidáig a kezén tartott, 

de rokonai, Brasso-i Simon fia Miklós fiai: János és Jakab mr.-ek a királynak visszaadtak), új 

adomány címén megkapják az érintettek az ország területén bárhol lévő birtokait azok minden 

tartozékával és haszonvételével együtt, a korábbi oklevelek pedig érvényüket vesztik. Erről a 

király új, autentikus pecsétjével megjelölt privilégiumot ad ki. D. Thatamerius mr. fehérvári 

prépost, királyi alkancellár keze által, a. d. incarn. 1331., ül. Non. Oct., uralkodása 31. 

évében, amikor Csanád esztergomi érsek, örökös esztergomi c., László fi. kalocsai érsek, 

Benedek csanádi, Péter fi. boszniai, György szerémi, László pécsi, Miklós győri, Herricus 
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veszprémi, András erdélyi, László zágrábi, Mesko nyitrai, András váradi, Rudolf váci és 

Miklós egri püspökök, Druget János nádor és a kunok bírája, Demeter tárnokmr. és 

Trinchinium-i c., Simon fia: Pál országbíró, Mykch szlavón bán, Tamás erdélyi vajda, János 

Machow-i bán, Pál királynéi udvarbíró, István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., 

Miklós pozsonyi c. A. 

Á.: erdélyi kápt., 1337. jan. 13. AL. Törzsgyűjtemény. 16. (Df. 253 645.) (erősen rongált, E.-

je privilégium volt). 

K.: ZW. 1.447-448. 

R.: Szabó K., Erd. Múz. Oki. 12.; Szabó K., TT 1889. 531. 

Román ford.: Doc. Trans. m. 34-35. 

400.1331. okt. 5. Visegrád 

Pál c. országbíró tudatja, hogy Magar~Magyar (dict.) Pál mr., Gymus-i várnagy 

gyermekkora első éveitől hűséges szolgálatait mutatta a királynak, ezért érdemeiért még 

korábban megkapta tőle a Budrugh m.-i Adrián birtokát, ahol a határok megújítására lett volna 

szükség, ezért a király ennek elvégzésére utasította a Kw-i kápt.-t (1. 229. szám), és a kápt. a 

jelentésében (1. 230. szám) írtaknak megfelelően megidézte Keled fia Péter fiait: János 

klerikust és Miklóst jún. 9-re (ad quind. oct. fe. Penth. nunc preteriti) a királyi jelenlét elé, de 

az ügy innen nov. 8-ra (ad oct. fe. 0 0 . SS. prox. venturas) lett halasztva az országbíró 

memoriális oklevele értelmében (1. 232. szám). Ezen időhatár előtt, okt. 5-én (sabb. prox. an. 

oct. B. Michaelis arch.) a perben szembenálló felek személyesen megjelentek, és Keled fia 

Péter fiai: János klerikus és Miklós előadták, hogy az egykor Leustachius tulajdonát képező 

Budrugh m--i Adrián birtokot azok minden tartozékával és haszonvételeivel együtt a korábbi 

birtokos által bírt határai megtartása mellett Magyar (dict.) Pál mr.-nek és örököseinek 

hagyják örök birtoklásra, a birtokra vonatkozó egyéb okleveleket pedig nov. 8-án (in oct. 0 0 . 

SS. prox. venturis) Pál mr. kezeibe adják az országbíró színe előtt, ha pedig ezt nem tennék 

meg, ezek az oklevelek ettől függetlenül is érvényüket vesztik. D. in Wyssegrad, sabb. prox. 

an. oct. B. Mychaelis arch. prenotatas, a. d. 1331. 
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E.: Dl. 2687. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 28. 3.) Hártya, hátlapon 

természetes színű, pajzs alakú pecsét apró töredéke, középkori kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: 1. a 410. számú oklevélben. 

2.1. Lajos király, 1360. márc. 19. Dl. 2689. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. 

VBuda 28. 20.) 

K.: AO. H. 554-555. (Á2-ről) (kivonatos). 

401. (1331. okt. 6. e) 

Péter mr. budai éneklőkanonok, Csanád esztergomi érsek és esztergomi örökös c. által 

kiküldött egyházi ügyhallgató (auditor causarum) tudatja, hogy Pál mr. váci főesp. és fr.-e: 

György, valamint Henche fia István fia: Péter, István fia János fiai: Tamás és Henche Wereb-i 

nemesek, továbbá Demeter Wereb-i áldozópap Konrád fia: Miklós ellenében okt. 6-án (in oct. 

B. Michaelis arch.) kötelesek megjelenni Péter mr., az egri egyházm. Sombon-i főesp.-e, 

Csanád esztergomi érsek és esztergomi örökös c. általános helynöke előtt v. az egyezséglevél 

felolvasására, v. végső egyezségre jutni. 

Emi.: a 412. számú oklevélben. 

K.: AO. H. 567. (Eml.-ben.). 

402.1331. okt 6. Visegrád 

[I.] Károly királytól (H) többszöri hűséges szolgálataik jutalmául Rakonuk (Á2: 

Rakonok)-i László fiainak: Mártonnak és Miklósnak, valamint László fia Ábrahám fiainak: 

Miklósnak, Domokosnak, Istvánnak és Jakabnak a Zawa folyó mellett fekvő Zágráb m.-i 

Chehy birtokot, mely királyi adományozáshoz tartozik, maguknak kérték, ezért a király 1331. 

ápr. 28-án utasította a zágrábi kápt.-t a hj.-ra és a beiktatásra (1. 152. szám), akik 1331. jún. 

20-án (1. 242. szám) jelentést is tettek ezek megtörténtéről. A király ezért a birtokot László 

fiainak: Mártonnak és Miklósnak, valamint László fia Ábrahám fiainak: Miklósnak, 

Domokosnak, Istvánnak és Jakabnak adja örök jogon. A király az oklevél visszahozása esetén 

privilégium kiadását ígéri. D. in Vyssegrad, in oct. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 
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Á.: 1.1. Lajos király, 1342. okt. 9. > I. Lajos király, 1354. szept. 29. (I. Lajos 1364. febr. 26-i 

megerősítésével) AH. Zagreb. Draskovich cs. lt. Archívum maius. 12. 14. (Df. 233 098.) 

2. Zágrábi kápt., 1506. aug. 12. Uo. 43.12. (Df. 233 336.) 

Má.: GYMSML. 2. 5640. Csornai konvent mit. Copie litt. fol. 161. (Df. 286 775.) (Ál-ről). 

K.: AO. H. 555-558.; Laszowszki I. 47-48.; Smic. IX. 571-572. (mind Ál-ről). 

403.1331. okt. 6. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Komárom város népeinek és polgárainak az alábbi kiváltságokat 

adja: peres ügyeikben sem a komáromi c., sem a komáromi vámagy, hanem csak választott 

villicus-uk ítélkezhet, súlyos ügyekben a király v. a tárnokmr. az illetékes bírói fórum. Minden 

curia v. telek (mansio) után földbér (terragium) címén évi két részletben fél fertót tartoznak 

fizetni használatban lévő dénárokban, felét máj.l-jén (in oct. B. Georgii mart.), a másik felét 

okt. 6-án (in oct. B. Mychaeli arch.). Az örökös nélkül elhaltak szabadon végrendelkezhetnek. 

A Wagh (Á5: Vaag, Á6: Wag, Á7: Wag) folyón túli területeken saját szükségletükre szénát és 

nádat vághatnak. A Kamarun-i várnagyot v. c.-t eltiltja attól, hogy kiküldetéseiben való 

eljárásra v. futárszolgálatra kényszerítse őket. Népeik áruikkal az országban szabadon 

közlekedhetnek. D. in Wyssegrad, in oct. B. Mychaelis arch., a. d. 1331. A. 

Á: 1. Mária királynő, 1382. dec. 27. > Pannonhalmi konvent 1388. okt. 1. OA. Komarno. 

Komárom város lt. 13. (Df. 274 787.) 

2. Mária királynő, 1382. dec. 27. > Zsigmond király, 1401, ápr. 8. Uo. 16. (Df. 274 790.) 

3. Á2 > Zsigmond király, 1411. nov. 20. Uo. 18. (Df. 274 792.) 

4. Á3 > V. László király, 1453. jún. 22. Uo. 25. (Df. 274 799.) 

5. Á4 > I. Mátyás király, 1465. márc. 2. Uo. 32. (Df. 274 806.) 

6. Á5 > H. Ulászló király, 1492. jún. 9. Uo. 38. (Df. 274 812.) 

7. Á6 > H. Lajos király, 1518. febr. 28. Uo. 44. (Df. 274 818.) 

K.: F. Vm. 3. 531-533., Juck 119-120. (mindkettő Ál-ről). 

Ford.: Léderer 306-307., KRE. 168-169.; Bertényi 413. 

R.: Bartal, Comment. 39. (latin nyelvű). 
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Megj.: Az 1382-es átirat szerint nyílt oklevél volt, I. Károly nagyobb és utolsó pecsétjével 

megerősítve. 

404.1331. okt. 6. 

A győri kápt. Medies-i Miklós fia: Miklós, soproni polgár kérésére átíija Drugeth János 

nádor 1331. jún. 30-i nyílt oklevelét (1. 248. szám). Erről a kápt. autentikus pecsétjével ellátott 

okievet ad ki. D. in oct. B. Michaelis arch., a. d. 1331., amikor Mátyás olvasó-, György 

éneklő- és Péter őrkanonok. 

E.: GYMSML. 2. Sopron város lt. Diplomatarium. 106. (Df. 201 740.) Függőpecsét zsinórja 

látszik. 

K.: Házi 1.1.61-62. 

R.: Házy J., Sopr. Szle 1967. 115.; Bgl. IV. 102. 

405.1331. okt. 7. 

Teophilus prépost és az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 377. szám), amelyet a kápt. oklevelében átír, Morthonus fia: 

Lőrinc királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, Lőrinc áldozópapot, al-

éneklőkanonokot, akik okt. 3-án Valko (Á2: Valkó) birtokon a határtársak jelenlétében hj.-t 

tartottak, és a földet Miklós fia: Miklós és István fia: Jakou (Á2: Jakó) örök birtokában 

hagyták. Hj.: Egresvelgh (Á2: Egresvölgy) völgy, Zalathnavize (Á2: Szalatnyavize) patak, 

völgy, Ny-ra völgy vége, Berch (Á2: Bértz) nevű síkság, hegytető, Ny-ra Brezova birtok, É-ra 

Valko birtok, Dé-re Zalathna (Á2: Szalatnya) birtok, É-ra út, Ny-ra Brezova birtok, Ke-re 

Valko birtok, Elesberch (Á2: Elesbertz) nevű hegyhát, Zolum (Á2: Szolum)-i határok, Ke-re 

Zalathna (Á2: Szalatna) patak, Ny-ra Sepres velgh, síkság, hegy oldala, szikla, Ke-re egy 

patak forrása, Ke-re út, Zuha (Á2: Szuha)-i út, ettől Ny-ra Valko birtok, Ke-re Scelce (Á2: 

Szcelce) birtok, Dé-re Zalathna birtok, út, É-ra Zolum (Á2: Szolum)-i határok, Ny-ra Valko 

birtok, Ke-re Scelce birtok. D. in crastino oct. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 
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Á.: 1.1. Károly király, 1332. márc. 25. Dl. 67 972. (Lipthay cs. lt. A. 1. 1.) (újkori Má.-ban). 

2.1. Károly király, 1332. márc. 25. Dl. 72 985. (Darvas cs. lt. 11.) (újkori Má.-ban). 

K.:-

406.1331. okt. 7. 

András mr., István mr. vasvári c. vicec.-e és a m. szb.-i tudatják, hogy azt az ügyet, 

melyet Sitke-i Lőrinc fia: Imre indított Inta-i H... (dict.) István ellen, és István fogsága miatt 

kellett elhalasztani okt. 7-re (f. H prox. p. oct. S. Michaelis arch.), a felek akaratából [1332.] 

febr. 9-re (f. II. prox. p. oct. Purif. B. virg.) halasztja. D. in termino prenotato, a. d. 1331. 

E.: Dl. 68 208. (Kisfaludy cs. idősebb ágának lt. 20.) Szakadt papíron két kerek, természetes 

színű zárópecsét apró töredéke, hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: Bgl. IV. 102. 

407. (1331. okt. 7. v. u.) 

Miklós c., Vilmos (Vyllermus) c. a Sarus m.-i albírája és a 4 szb. tudatja, hogy színük elé 

idézték Miklós fiait: Jánost és Demetert, valamint Muthou fr.-ét: Domokost, Delne-i 

nemeseket, mivel a registrumban azt találták, hogy Synka fia: Péter, annak F -i jobbágyai 

és villicus-a, valamint szerviensei, Chub és Chos fia: Péter ellenében nem jelentek meg. Ök 

okt. 7-én (f. II. prox. p. oct. B. Mychaelis arch.) bemutatták Domokos mr. oklevelét (1. 188. 

szám), és mivel Synka fia: Péter, jobbágyai, villicus-a, valamint Chub és Péter nem jelentek 

meg, Jánost, Demetert és Domokost felszabadítják az idézés alól. D a. d. 1331. 

E.: SA. Bratislava. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 10. (Df. 266 195.) Hátulján tárgymegjelölés. 

Az oklevél vízfoltos. 

K.:-. 

408.1331. okt. 8. 
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A budai kápt. jelenti I. Károly királynak (H), hogy Pál országbíró parancslevelének 

megfelelően, melyet az oklevélben átírtak (1. 368. szám), Heym fia: Domokos királyi ember a 

kápt. tanúbizonysága, Tamás áldozópap és kanonoktárs jelenlétében szept. 24-én (DL fe. prox. 

an. fe. B. Michaelis arch., prox. preteritum) a [Somogy m.-i] Topsun~Thopson~Thopsun, 

Terebezd, Sythke-Sithke, Zoob és Bennek birtokokon a határtársak jelenlétében hj.-t tartottak. 

Hj.: Topsun, Terebezd és Sythke, Topsun falu, Ny-ra Haas patak, Ke-re berek, tölgyfa, Anda 

nemes birtoka, É-ra majd Ke-re szántóföld, bozót, tölgyfák, kaszáló, Anda földje, Zakach falu 

népeinek földje, völgy, kereszttel jelölt tölgy, É-ra Zakach-i népek földje, Dé-re Topsun föld, 

szántóföld, É-ra egy patak, Anda földje, néhány körtefa, Ke-re körtefák, Anda udvarháza, 

gyepes út, Dé-re, majd Ke-re kis berek, Dé-re szántóföld, Anda földje, diófa-, csipke- és 

körtefaberek, Ke-re a somogyi egyház Terpech nevű földje, Ny-ra Topsun föld, Ny-ra patak, 

Dé-re Terpech föld, É-ra Topsun föld, patak, Ke-re szántóföld, út, Topsun falu, a somogyi 

egyház Terpech földje Ke-re, Ny-ra szántóföld, egy cseresznyefa törzse, bozót Ny-ra, Dé-re 

Terpech föld, É-ra Topsun föld, bozót, kereszttel jelölt tölgyfa, Haas patak, Dé-re kis berek, 

Ke-re út, Topsun falu, É-ra Terpech föld, Dé-re Topsun falu, a faluban Ke-re 6 telek egy 

szántóföld hosszában, melynek hátuljában kert van, Terpech föld, É-ra falu, Terpeh falu, út, 

kis domb, tölgyfák, É-ra Terpeh falu földje, Dé-re Thopson föld, patak Ke-re, Dé-re tölgyfák, 

Ke-re hegy, szőlők, ösvény, Ke-re út, Kysfolud, Terpech, út, É-ra ösvény, Terpech föld, Dé-re 

Thopsun, Terpech föld, zágrábi egyház Budun~Bodon nevű földje Ke-re, Dé-re út, bozót, 

Bodon föld Ke-re, bozót, körtefa, Terebezd határai, Ke-re zágrábi egyház földje, Ke-re szőlők 

és bozótok vegyesen Terebezd és Sithke faluhoz tartozva, nagy út, amely Terebezdből Seyner 

faluba vezet, út, bozót, szántóföldek, Dé-re út, Ke-re domb a bozótban, az útról letérve a 

zágrábi egyház Tykud birtoka, Ke-re és Dé-re, Dé-re és Ny-ra Tykud határai, a Chemped-i 

udvarnokok földje, kaszáló, szőlőtőkék, Sceuke (dict.) János, út, mely Dand-ból Veyse felé 

megy, Ny-ra Chukma föld, amely szintén a vajdáé, É-ra és Ke-re Terebezd és Sythke falu, É-

ra Haas patak. Terebezd és Topsun birtokok között fekszik egy birtokrész határok nélkül, 

amely a somogyi egyház földje, és Terpech faluhoz tartozik, hiába hívták az egyház 

képviselőjét, így nem tudták elhatárolni. Zoob határai: É-ra Segusd-i föld, haas fa, Ny-ra 

Lapod patak, a Ke-i rész Segusd-i föld, a Ny-i rész Zoob földje, nagy út, Lapod föld, Santus 

(dict.) malomhely, Cosma malomhelye Zoob faluból, patak, Barad falu, Dé-re patak, Ny-ra a 

Lapod folyó közepe, egy kiszögellés, ahol az áradás idején Lapod patakból Nogthow-ba megy 

egy patak, É-ra árok a víz útján, Nogthow, kereszttel jelölt tölgyfa, Ny-ra Bulhas-Balhas falu, 
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Ke-re Zoob, Ny-ra Nogthow, Ny-ra szántóföld, bozót, 2 scyl és kereszttel jelölt tul fa, nagy út 

Balhas falu végén, tölgyfa, út, Ny-ra Eleuer-Elever Vechengata fejénél, É-ra majd Ny-ra út, 

byk erdő, gyrthan fa, Ny-ra erdő, Ranya folyó, Boyungata, Nogsceg, 2 kereszttel jelölt tul fa, 

út, Chorgow, Syntha falu határai, Dé-re Balhas földje, É-ra Zoob földje, Syntha után É-ra nagy 

út, Chorgow, Segusd, Ke-re Balatafew, Segusd-i út, Ke-re Elever, nagy út, Gezthine-i út, 

kereszttel jelölt fa, Dé-re út. Bennek határai: É-ra hegy, Simigium-i nemes várnépek 

Gyu~Gyog~Gyw~Gyug földje, É-ra út, berch, Ny-ra Gyog-i nemesek földje, Ke-re Bennek 

földje, Ke-re út, É-ra bozót, kereszttel jelölt tölgyfa, völgy, hegy, erdő határa, hegy oldalában 

tölgyfa, É-ra Gyw föld, út É-ra, Ke-re út, É-ra egy domb, Gerek föld, Ny-ra Gyw föld, É-ra 

Gerek föld, Ke-re és Dé-re Bennek föld, Ke-re Gerek föld és Felgemas föld, Ke-re Bennek 

föld, Dé-re erdő, Ke-re a Tord-i udvarnokok földje, Dé-re egy völgy feje, szántóföld, 

csipkebokor, Ke-re majd Dé-re súlyom bozót, szántóföld, körte és gemulchen fa, körtefák, 

bozót, berch, völgy, Ke-re domb, völgy a szántóföldek végében, erdő, Ke-re Tord föld, Ny-ra 

Bennek föld, erdő, Dé-re nagy út, Tord, Twl, Dé-re Tord föld, Bennek föld, Dé-re Berkus falu, 

út, patak, Dé-re és Ke-re erdő, amely Berkus faluhoz tartozik, É-ra Bennek birtok, út, Gallus 

(dict.) szőlő, Algamas föld, Twl falu, Ny-ra erdő Crisius fia: János szőlőjének vége, Ny-ra 

erdő, melynek szántóföldjei Twl földhöz tartoznak, az erdő pedig Bennek földé, rét, völgy, 

szántóföld, út, rét, hegytető, tölgyfa, Dé-re Twl föld, É-ra Bennek birtok, völgy, nagy fák, 

bozót, nagy út, É-ra erdő, út, Ny-ra út, erdő, Twl föld, Alchy~Alch és Bennek, É-ra kereszttel 

jelölt fák, erdő, Alch Dé-re és Ny-ra, a Lelez-i [! 3: Selyz-i] Szt. Jakab egyház földje, út, 

Bennek, Sudok Ke-re, szőlők, Elya-i Domokos fiainak földje, Ny-ra és É-ra ösvény, szőlők, 

út, Ke-re Sudok föld, Thoty föld, É-ra kereszttel jelölt fa, Ke-re bozót, berch, É-ra nagy 

tölgyfák, Mogosmal, körtefák, Ke-re Thoty föld, Gyug-i nemesek földje, völgy, hegy, bérc. 

Ellentmondás nem lévén a birtokokat Tamás vajdának iktatták örök birtoklásra. D. f. EH. prox. 

p. oct. fe. B. Michaelis arch. prox. preteritas, a. d. 1331. 

Á.: 1. budai kápt., 1347. jún. 21. Dl. 2681. (NRA. 397. 29.) Az átíró oklevél szerint E.-je zárt 

oklevél volt. 

2. budai kápt., 1347. jún. 21. Dl. 91 499. (Festetics cs. lt. Somogy 3.) (Zavodczky János 

kamarai regisztrátor 1724. máj. 28-i hiteles Má.-ában, ebben tévesen 1357. évi dátum 

szerepel). 

K.: AO. H. 558-566. (Ál-ről). 

Román ford.: Doc. Trans. Hl. 35-36. 
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409. (1331. okt. 10. e.) 

Mihály Wolkou-i c., János Machou-i bán albírája és a szb.-k tudatják, hogy a Márton bán 

fia: Miklós mr. és János fia: István közti pert okt. 10-re (f. V. prox. p. fe. B. Dionisii mart.) 

halasztják. 

Emi.: a 411. számú oklevélben. 

K.:-. 

410.1331. okt. 10. Visegrád 

[I.] Károly király (H) Magyar (dict.) Pál mr. Gymus-i vámagy kérésére átírja Simon fia: 

Pál c. országbíró 1331. okt. 5-i nyílt oklevelét (1. 400. szám) a Magyar Pál mr. és Keled fia: 

Péter fiai közti, Adrián birtokot érintő egyezségről. Erről a király új autentikus pecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki. D. in Vysegrad, f. V. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

E.: Dl. 2688. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 28. 4.) Hártya, hátlapon 

természetes színű, kerek pecsét apró töredéke, hátoldalán középkori kéz írásával 

tárgymegjelölés. 

K.:-. 

411.1331. okt 10. 

Mihály Wolkou-i c., János Machou-i bán albírája és szb.-ák tudatják, hogy korábbi 

oklevelüknek megfelelően (1. 409. szám) okt. 10-én (f. V. prox. p. fe. B. Dionisii mart.) a 

Márton bán fia: Miklós mr. és János fia: István közti pert a felek kérésére [1332.] jan. 9-re (f. 

V. prox. venturam p. Epif. d.) halasztják teljes válaszadás végett. D. in termino prenotato, a. d. 

1331. 

215 



210 

E.: Dl. 91 252. (Festetics cs. lt.) Hártyán két természetes színű zárópecsét apró töredéke és 

egy további zárópecsétre utaló bevágások, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.:- . 

412.1331. okt. 12. Esztergom 

Péter mr., az egri egyházm. Sombon-i főesp.-e, Csanád esztergomi érsek és esztergomi 

örökös c. általános helynöke tudatja, hogy Péter mr. budai éneklőkanonok, egykori egyházi 

ügyhallgató oklevelének megfelelően (1. 401. szám) okt. 6-án (in oct. B. Michaelis arch.) 

egyrészről Korrardus fia: Miklós nevében fr.-e: Tamás, másrészről Henche fia István fia: Péter 

a maga és ügyvédvalló levéllel társai - Pál mr. váci főesp. és fr.-e: György, valamint István fia 

János fiai: Tamás és Henche Wereb-i nemesek, továbbá Demeter Wereb-i áldozópap -

nevében színe előtt megjelentek, Tamás előadta Péter és nemes társai ellenében, hogy Miklós 

a Wereb-i egyházban kegyuraság okán akkora részt birtokol, mint a fentebbi nemesek közül 

bárki, akik aug. 15-e (a fe. Ass. B. virg.) óta, melynek már 6. évfordulója múlt el, a Wereb-i 

egyházból származó jövedelmeit az ő sérelmére felélik, a kegyuraságból őt kizárták, sőt a 

birtokon lévő réten és legelőn az egyházat látogató zarándokok 20 M.-nyi kárt okoztak neki. 

Péter ezzel szemben erre azt válaszolta, hogy a dédapjuk (protavus) és Miklós dédapja a 

birtokon birtokosztást végeztek, és az ő birtokrészükön építették a Wereb-i egyházat, így 

abban Miklós semmi részt nem bír kegyuraság okán, bár az áldozópap mindkettőjüké. Tamás 

erre előadta, hogy Demeter Wereb-i áldozópap Miklós birtokán nem akart esketni, mikor 

hívták. Péter erre azt válaszolta, hogy Demeter, mint plébániai pap az ő és Miklós jobbágyaira 

is gondot viselt. Az általános helynök az esztergomi kápt. tagjaival és nemesekkel együtt úgy 

ítélt, hogy Péter és társai kötelesek előttük bemutatni a dédapjaik között történt birtokosztásról 

szóló oklevelet dec. 7-én (in oct. B. Andree ap.), és mivel a felperes nem vállalta bizonyítani 

Demeter áldozópap elleni vádját, ugyanezen napon Demeter áldozópap köteles esküt tenni 

arról, hogy Miklós jobbágyait megesketni soha nem vonakodott, és mindig saját személyében 

ment el a hívásra, ill. István fia: Péter nyelvbírságban elmarasztalván vállalta, hogy kétszeres 

büntetést fizet, ha ugyanezen a napon nem tesz a fizetési kötelezettségének eleget. D. 

Strigonii, 7. die termirú prenotati, a. d. 1331. 
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E.: Dl. 2690. (NRA. 35. 69.) Hártya, természetes színű, mandorla alakú zárópecsét apró 

töredéke, hátoldalán középkori kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 567-568. 

R.: Str. III. 199.; Jakubik A., Műv. Tört. Ért. 1961. 173.; Bónis-Balogh 94. 

413.1331. okt. 13. Visegrád 

[I.]. Károly király (H) utasítja a váradi kápt.-t, hogy Tulpas (dict.) István panaszára, 

miszerint Sumlyo falvi Móric mr. famulusai és jobbágyai fr.-ét: Nogfalu-i András fia: Jánost 

annak Bozyes nevű birtokán a házában fényes nappal, ok nélkül tolvajként elfogták és jelenleg 

is fogva tartják, neki 3 M.-nyi kárt okoztak, egy 10 M.-t érő lovat, kardot, tegezt és ruhákat 

raboltak el tőle, küldje ki tanúbizonyságát, aki Mátyás fia: Miklós v. Bygesd-i Domokos 

királyi emberrel ez ügyben vizsgálatot végezzen. Erről a király írásos jelentést kér. D. in 

Vysegrad, in quind. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1331. 

Á.: váradi kápt., 1332. jan. 1. AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. 369. (Df. 260 921.) (18. sz.-i Má.-

ban). 

K.:-. 

414.1331. okt. 13. 

A Strigonium-i Szt. István király-egyház ispotályosainak keresztes konventje előtt Cyne 

nemes úrnő, Berench-i Moyus leánya, Vythalus fia Lampert özvegye a maga, férje, szülei és 

örökösei lelki üdvéért a Szt. Adalbert-monostornak, és rajta keresztül Csanád esztergomi 

érsek és örökös esztergomi c.-nek adja örök jogon Bars m.-i Chalad-i - ahol az Irgalmas Szűz 

tiszteletére épített kőegyház is áll, -Peethkfyuze-i és Bylegh-iv. más néven Bathafeulde-i 

birtokrészeit azok minden tartozékával és haszonvételével együtt, amely birtokok egy része 

fia: Miklós meggyilkolásának kárpótlása révén, más része jogosan férjére háramlott, és így őt 

hitbér és jegy ajándék címén illették. A konvent erről pecsétjével megjelölt privilégium levelet 

ad ki. D. in quind. B. Mychaelis arch., a. d. 1331. A. 
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E.: 1. Prímási lt. Archívum saeculare. Acta radicalia. Q. 37. (Df. 248 554.) Az oklevélen 

függőpecsét zsinórja látszik. 

2. Uo. Q. 37/a. (Df. 248 555.) Az oklevélen függőpecsét zsinórja látszik, csonka. 

K.: F. Vm. 3. 551-553.; Str. m. 199-201. 

415. (1331.) okt. 14. 

A váradi kápt. jelenti [L] Károly királynak, hogy parancslevelének megfelelően (1. 375. 

szám) Chozmas fia: János királyi ember a kápt. tanúbizonysága, Fülöp kóruspap jelenlétében 

okt. 10-én (V. f. prox. p. oct. B. Mychaelis ap.) az egykori Pál bán fia: István birtokrészét 

Berwe birtokon a rokonok és határtársak, ti. néhai Pál bán fia: Vid mr., a fia: Lóránd, Vid fr.-

ei: István fiai: Fábián és János, a Sarmonustra-i apát, Zeke (dict.) Miklós fiai: István, Péter, 

Miklós és András, Endus fiai: György és Deun, előbbi György fia: András, Zonga (dict.) 

Péter, Péter fia: Márton, Miklós fia: Elleus, a Sarmonustra-i egyház patrónusa, Wydrigd (dict.) 

András fiai: Miklós, Simon, Mihály és Morhardus~Marhardus jelenlétében hj.-t és 

ellentmondás nem lévén birtokba iktatást tartottak Drugeth János nádor részére. A kápt. előtt 

azonban, mikor Péter fia: Pál, a nádor szerviense a jelentés alapján az oklevelet kérte, Péter 

fia: Lőrinc, Bereck fia János mr. szerviense és Lőrinc fia: Chozmas, a néhai Pál bán fia Vid 

szerviense rokonság okán ellentmondtak, Bereck fia János szerviense elmondta, hogy a 

birtokosztásokban, a Zobolch m.-i Odon monostor ügyében ura Istvánnal együtt volt, így ha 

István nem tudná azt visszavásárolni, ő kész rá a kápt. előtt okt. 14-én (f. n. prox. an. fe. B. 

Galli conf.), ezért a királyi ember Bereck fia: Jánost és Pál fia: Vid-et nov. 15-re (quind. fe. 

0 0 . SS.) a királyi jelenlét elé idézte. D. eodem die citacionis, a. supradict. 

E.: Dl. 66 794. (Dessewffy cs. margonyai lt. 14.) Hártya, zárópecsétre utaló bevágások, 

hátoldalán tárgymegjelölés. 

Má.: OA. Presov. Sáros m. lt. Bírósági iratok. 152. 11. (Df 258 932.) (18. sz.-i). 

K.:- . 

416.1331. okt. 18. 
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Péter prépost és a váradelőhegyi Szt. István első vértanú-monostor konventje jelenti [I.] 

Károly királynak (H), hogy az oklevélben átírt parancslevelének megfelelően (1. 369. szám) 

János fia: Jakab királyi ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, Miklós fr.-t, akik 

Wosvary birtokon a határtársak összehívása után Wosvary birtok Ny-i felén - kivéve a 

Nempty felől lévő telken (fundus sessionalis) - a régi határok mentén hj.-t végeztek, és a 

birtokrészt ellentmondás nélkül minden haszonvételével együtt Pál fia: Tamásnak iktatták. Új 

határokat azonban nem tudtak kijelölni, mivel nem volt rá idő, Tamás és a nemes szomszédok 

is a rövidesen kezdődő királyi hadjáratra készülődtek, így a felek egyetértésével az új határok 

kijelölését a hadjárat utánra halasztották, a köztes időben pedig a külső földeket, amelyek a 

birtok haszonvételeihez tartoznak, és az oklevél időpontjában elkülöníteni nem tudták, Tamás 

és szomszédai, Tamás fia: János és Demeter fia: Ders közösen használják.. .D. in fe. B. Luce 

ew., a. d. 1331. 

Á.: a 441. számú oklevélben. 

K.: F. VDI. 3. 521-523. (Á.-ban) (Az oklevél vége hiányos olvasató). 

Román ford.: Doc. Trans. HL 36-37. 

417.1331. okt. 18. 

A szepesi kápt. 1331. okt. 18-i (in fe. B. Luce ew., a. d. 1331.) zárt oklevele értelmében 

Raty (Tá2: Rethy)-i Hank, felesége: Marus és Miklós, az asszony fia zálogba adják a néhai 

Inuk Gerblini (Tá2: Gublini) földjét annak minden tartozékával és haszonvételével együtt 7 és 

fél garasdénárért Raty (Tá2: Rethy)-i Danus fia Péter sógorának: Istvánnak, amit az addig 

használhat, amíg a zálogba adók vissza nem váltják a földet. 

Tá.: 1. Bebek Detre nádor. 1397. nov. 11. SNA. Bratislava. Leleszi konvent hh. lt. Acta anni. 

1397.10. (Df. 220 251.) 

2. Bebek Detre nádor. 1397. nov. 11. SA. Levoca. Szepesi kápt. mit. 1. rész 3. 1. 16. (Df. 

272 305.) 

K . : - . 
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418.1331. okt 18. 

A veszprémi kápt. előtt Pechul-i László fia: Pechül a maga és fr.-e: István nevében 

kötelezi magát, hogy ha a királyi hadjáratból házába való visszatérte utáni 8. napon a Nempty-

i Hem fia Pál által adott fegyvereket nem szolgáltatja vissza, akkor 10 M. büntetést fizet Pál 

mr.-nek. D. in fe. B. Luce ev., a. d. 1331. 

E. : - . 

K.: Zala I. 261. (Batthyány cs. körmendi lt.-ból). 

419.1331. okt 18. 

A zágrábi kápt. előtt megjelent Dénes, a püspök klerikusa, és a Campus-ban bírt Hrascha 

nevű birtokrészét, amely a Zaua-n túl fekszik, eladja 6 báni dénárM.-ért örök jogon Chadona 

fia Vidomerius fia: Petko és Badoztech fia Márk fia: István Campus-i váijobbágyoknak. Hj. 

Farkas hj.-ra kiküldött kóruspap elmondása szerint: hosszában Odra és Globoka, széltében 

Selyn vár földje és Petko földje között. Erről a kápt. a felek kérésére pecsétjével megjelölt 

oklevelet ad ki. D. in fe. B. Luce ew., a. d. 1331. 

K.: Laszowski I. 48.; Smic. IX. 575. (E.-ről). 

420.1331. okt 19. Kálló 

Berch mr. Zobolch-i vicec. és a 4 szb. tudatja, hogy Lengel (dict.) János okt. 26-án (sabb. 

prox. p. datarum presencium) tartozik tanúkkal igazolni Péter fia: Pál ellenében, hogy az a 3, 

106 garas értékű ökör, amiket Pálnál talált, az ő János nevű szervienséé voltak. D. in Kalló, 

sabb. prox. p. fe. B. Luche, a. d. 1331. 
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E.: Dl. 50 909. (Kállay cs. lt. 1300. 298.) A hártyán egy természetes színű zárópecsét apró 

töredéke és egy másik zárópecsétre utaló bevágások, hátoldalán azonos kéz írásával 

tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 568-569. 

R.: Kállay I. 87.; Piti F., Szabolcs m. 56. 

421.1331. okt. 19. 

Baldinus fia: Miklós c. bíró, Godinus fia: István c., Mihály fia: Miklós c., Hermanus fia: 

István, Kunchel fia: Tamás mr., Geletus fia: István, Rubinus fia: György, Hurricus fia: István, 

Anda mr. és Csugram fia: István esztergomi esküdtek előtt Kurta (Brevis) Capo András 

polgár, Donc kőműves özvegyének kezese eladja esztergomi házait Péter fia: Tamás mr. 

Chokakeu-i várnagynak, melyekhez városfal is tartozik, és Miklós mészáros házainak 

közelében É-ra, Tamás mr. curia-jának végében, a Kis-Duna mellett található, feleségének: 

Ilona asszonynak, fiainak: Miklósnak és Jánosnak, valamint egyéb rokonainak engedélyével 

10 forgalomban lévő ezüstM.-ért, melyet meg is kapott, örök jogon, szavatosság vállalásával. 

A házaknak és a falaknak hosszúsága 30 rőf, a szélessége 15 rőf pannon mértékkel mérve, 

amit a nép nyelvén reyf-nak mondanak. D. 2. die fe. B. Luce ev., a. d. 1331. A. 

E.: Dl. 2691. (NRA. 409. 16.) Hártyán vörös-zöld zsinóron természetes színű, kerek, függő 

kettőspecsét fele, hátoldalán középkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 569-570. 

422.1331. okt. 26. 

A csanádi kápt. jelenti [I.] Károly királynak aug. 15-én kelt parancslevelére (1. 322. 

szám), hogy Heem fiainak panaszait a kiküldött királyi ember és a kápt. tanúbizonysága 

alaposnak találta, sőt Dénes mr. Remethe-n a Himfi-ak malmát és egy hídját is felégette. 

R.: [-i -s.], Tört. Ért. 1903. 84. (Körmendi lt. ActaHeimiana 57. alapján). 
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423.1331. okt. 28. 

Az egri kápt. előtt a Zobouch m.-i Buul-i György fia Simon fia: Pál, rokona: Olazy-i 

Benedek fia: János és János fia Miklós fia: Demeter megegyeznek, hogy Pál a Pazab, Terebes, 

Ztar [! 3: Szacs], Kouachytelek és Perked birtokok közt lévő Buul-ban bírt teljes örökölt 

birtokrészét lányának: Annusnak, féijének: Demeternek és Jánosank adja az apja által bírt 

határok közt 8M.-ért szavatosság vállalásával, megígérve, hogy a birtokról szóló 

privilégiumot a kápt. előtt Demeternek és Jánosnak átadja. D. in fe. BB. Symonis et Iudae ap., 

a. d. 1331. 

Á.: egri kápt., 1355. szept. 18. Dl. 95 055. (Jékey cs. lt. 5.) E.-je nyílt oklevél volt. 

K.:- . 

R.: Baán K, M. Családtört. Szle. 1936. 24.; Jékey 2. 

424. (1331. nov. 2. e.) 

Az egri kápt oklevele szerint Lőrinc fia: László és fiai: Lőrinc és János Lucha birtokukat 

és Ducha birtok felét elcserélik Vilmos (Villermus)mr., Scepus-i c. Sáros m.-i (districtus) 

Vitéz és Damuth birtokaira. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K. : - . 

425.1331. nov. 2. Visegrád 

[I.] Károly király utasítja a szepesi kápt.-t, hogy Lőrinc fia: László kérésére, aki fiait: 

Lőrincet és Jánost is képviselte a király előtt, az egri kápt. privilégiuma (1. 424. szám) 

értelmében iktassák be Lászlót és fiait Komlos-i György fia: Balázs, szentgyörgyi (de S. 

Georgio) Nagy János v. Genesur-i Jakab fia: Péter királyi emberek és a kápt. tanúbizonysága 

és a határtársak jelenlétében ellentmondás nem lévén a Sáros m.-i (districtus) Vitéz és Damuth 
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birtokok tulajdonjogába. Erről a király írásos jelentést kér. D. in Visegrád, in crastino fe. 0 0 . 

SS., a. d. 1331. 

Má.: Dl. 71 772. (Szulyovszky-Pottornyai cs. lt. 5.) (18. sz.-i). 

Emi.: a 429. számú oklevélben. 

K.:- . 

426.1331. nov. 4. 

A Strigonium-i Szt. István király-egyház ispotályosainak konventje jelenti [I.] Károly 

királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 196. szám) Pathach[-i] Pethe királyi 

ember jelenlétében kiküldte tanúbizonyságát, János mr. klerikust, akik szept. 25-én (f. IV. 

prox. an. fe. B. Michaelis arch.) Tergune-Turgune és Methe birtokokon a szomszédok 

összehívása után hj.-t tartottak, és eltiltottak mindenkit Imre mr. jövedelmeinek használatától. 

Hj.: É-ra Pezeek föld, Sychneche~Syzchnyche folyó, körtefa, Ke-re hegy, hegycsúcs, az 

esztergomi érsekség Lomptow nevü földje, Zurk föld szintén Lomptow-nak hívott, ... fa, 

várföld, szintén Lomptow nevű, 2 tölgyfa, Ny-ra ... fiainak földje, erdő, melyet Zelderdeu-nak 

hívnak, körtefa, Sychneche folyó körül, nagy út, Syzchnyche folyó, 2 tölgyfa, Compa folyó, 2 

tölgyfa, egy kút, amelyet királyné kútjának neveznek, Lábata tó, É-ra Kalnaser nevü árok, 

Baas fia Péter fia: András Mykola nevű földje, Kesekuner nevű árok, fűzfa, zylfa fa, út, amely 

Turgune-ből Mykola-ba vezet, igen nagy tölgyfa, Atrachafelde nevű szántóföld, 2 tölgyfa, 

Compa folyó, kiszáradt fa, Baudfelde, Scychnyche folyó, Pezeek föld. D. f. n. prox. p. fe. 0 0 . 

SS., a. d. 1331. 

E.: Dl. 87 016. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 96. 24.) Hártya, enyhén vízfoltos, 

természetes színű, mandorla alakú zárópecsét apró töredéke, hátoldalán azonos korú kéz 

írásával tárgymegjelölés, később kori tárgymegjelölésekben „Tergene" és „Pezec", újkori 

tárgymegjelölésben „Tergenye" és „Pezek" névalakok. 

K. : - . 

427.1331. nov. 6. Csávás 
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Ders mr. Kukullew-i c., Bezter fia: Domokos és László fia: Oppor, a m. szb.-i tudatják, 

hogy Domokos fiai: László és Domokos, valamint Simon bán fiai: Mihály, Tamás, György és 

Miklós közt hosszú ideje per folyt előttük a Zeeplak és Hedruhfaya falvak közti határ 

megállapításáról, végül Mihály és Miklós a maguk, és ifjabb testvéreik: Demeter és Jakab 

nevében testvérüket: Tamást jelölték ki a határok felállítására. Hj. Tamás határkijelölése 

alapján: hegy felső része, Dé-re a hegy aljában tó, amelyet Kuthfew-nek neveznek, Kukullew, 

3 út, az első Hedruhfaya felé, a második Zaazut, a harmadik Zeeplak-ba vezet, nagy út, 

Kukullew partja, Bazna-i malom, Ke-re Zeeplak birtok, Ny-ra Hedruhfaya, amint Simon bán 

fiai és őseik Zeeplak-ot birtokolták. D. in Chawas, f. IV. prox. p. fe. 0 0 . SS., a. d. 1331. 

Á.: 1. László erdélyi alvajda, 1343. febr. 9. Dl. 73 649. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 66.) 

2. Ál > erdélyi kápt., 1343. szept. 26. AL. Bethlen cs. iktári lt. 3. (Df. 255 002.) (18. sz.-i 

Má.-ban). 

K.: ZW. I. 449. (Á2-ről); Teleki I. 44. (Ál-ről). 

428.1331. nov. 11. 

A Gron melletti Szt. Benedek-monostor konventje tudatja, hogy nov. 11-én (in die B. 

Martini conf.) Ioub c., Imre mr. Leua-i vámagy szerviense ura nevében, amint ő fogott bírák 

rendelkezése szerint vállalta, 10 dénárM.-át kifizetett Mihály c.-nek, János bán Reviste-i 

alvárnagyának. A. d. 1331. 

E.: Dl. 87 017. (Esterházy cs. hg. lt. Repositorium. 32. E. 214.) Hártya, hátlapi pecsétre utaló 

bevágások, hátoldalán egykorú és újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

429.1331. nov. 15. 
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A szepesi kápt. 1331. nov. 15-i (in quind. fe. 0 0 . SS.) jelentése szerint [I.] Károly király 

(H) parancslevele értelmében (1. 425. szám) Vitéz és Zamuth birtokokat a szomszédok 

összehívása és hj. után Lőrinc fia: Lászlónak és fiainak: Lőrincnek és Jánosnak iktatták. 

Tá.: SA. Levoca. Csáki cs. mindszenti lt. 46.2. (Df. 258 630.) (1596-ból). 

K.:- . 

430.1331. nov. 18. 

A pozsonyi kápt. előtt megjelent Magyar (dict.) Pál mr., Gymes-i várnagy, ill. Koka-i 

Mogh fia: Mihály. Utóbbi előadta, hogy közte és Pál mr. között hosszabb per folyt a néhai 

Leustacius fia: Chepan Tycia folyó mellett fekvő Budrug m.-i Feeladrian birtokáról, amelyet 

mint örökösök nélkül elhalt ember földjét [I.] Károly királytól (H) Pál mr. kapta 

adományképpen, de ő akadályozta a beiktatást, mivel a birtok örökösének vallotta magát. A 

kápt. előtt azonban saját akaratából ezen jogát visszavonja, és az erről szóló korábbi 

okleveleket semmissé nyilvánítva meghagyja azokat Pál mr. és utódai örökös birtokában. 

Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki Pál mr. számára. D. in oct. fe. B. Martini 

confi, a. d. 1331. A. 

E.: 1. Dl. 2692. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 28. 5.) ABC betűkkel felül 

chirographált hártyán függőpecsétre utaló bevágások, hátoldalán későbbkori kézzel 

tárgymegjelölés. 

2. SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 6. 8. (Df. 226 650.) ABC betűkkel alul 

chirographált hártya, függőpecsét helye. Hátulján későbbkori kézzel tárgymegjelölés. 

K.: TT. 1910.465^166. (E2-ről). 

431.1331. nov. 18. 

Mikch bán 1331. nov. 18-án (a. d. 1331., in oct. fe. B. Martini) kelt privilegiális oklevele 

szerint Mihalch fia: Pál mr. a Pleterna birtokon lévő teljes részét, az egykor Myke által 

birtokolt predium-ot és a Palancha folyó mindkét oldalán fekvő birtokot - amiket ő Blagonya 
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fia: Jakab fiaitól zálog címen visszavásárolt 70 M.-ért - uterinus fr.-e, Myhalch fia: Péter 

leányának: Erzsébetnek és ... Gwd-nak adta. 

Tá.: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. ápr. 2. > csázmai kápt., 1376. máj. 1. Dl. 91 826. 

(Festetics cs. It. Mise. 108.) (hiányos). 

K.:- . 

432.1331. nov. 22. Avignon 

[XXH] János pápa [I.] Károly királyt a Sclavonia-i részeken tartózkodó, eretnekségük 

miatt elítélt anconai Tarabocci-ak megbüntetésére hívja fel. D. Avinione, X. Kai. Dec., 

[pápaságának] 16. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 670.) 

K.: Theiner I. 545. 

R.: Bónis-Balogh 94. 

433.1331. nov. 23. Avignon 

[XXD.] János pápa Csanád esztergomi érseknek megengedi, hogy választott gyóntatója 

egyszer a kánoni ítéletek alól, amennyiben azok nem az apostoli szentszékre tartoznak, 

feloldozza. D. Avinione, IX. Kai. Dec., [pápaságának] 16. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 562.) 

K.: Theiner I. 545. 

R.: Str. m. 201. 

434.1331. nov. 23. Avignon 
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[XXH.] János pápa Csanád esztergomi érseknek megengedi, hogy alkalmas gyóntatót 

válasszon, aki a kánoni ítéletek alól, amennyiben azok nem az apostoli szentszékre tartoznak, 

feloldozza. D. Avinione, IX. Kai. Dec., [pápaságának] 16. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 98 vol. 414a old. (Df. 291 562.) 

K.: Theiner I. 545. 

435.1331. nov. 23. Avignon 

[XXII.] János pápa Zaam-i István fia: Jánosnak egri kanonoki prebendát ad, nem érintve 

esztergomi egyházm.-i gömöri (Gumer) főesp.-ségét. D. Avinione, IX. Kai. Dec., 

[pápaságának] 16. évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 101. vol. 210a old. (Df. 291 562.) 

K.:-

R.: Theiner I. 548. (nov. 24-i dátummal); Mollat XI. 55 750. szám. 

436. (1331. nov. 23. Avignon) 

[XXH] János pápa az esztergomi érseket, a fehérvári prépostot, és a Tarvisio-i 

(Tervisine) főesp.-t utasítja Zaam-i István fia: Jánosnak egri kanonoki beiktatását eszközölni. 

[D. Avinione, IX. Kai. Dec., pápaságának 16. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 101. vol. 210a old. (Df. 291 562.) 

K.: -

R.: Theiner I. 548. (nov. 24-i dátummal); Mollat XI. 55 750. szám. 

437. (1331. nov. 25. e.) 
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Pál c. országbíró Kyskerched-i Nakas (dict.) Pálnak Noogsemyen-i Mihály fia: László és 

Lengel (dict.) János elleni ügyét nov. 18-ra (in oct. B. Martini conf.) halasztja. 

Emi.: a köv. számú oklevélben. 

K.:-. 

438.1331. nov. 25. Tey folyó mellett 

Pál c. országbíró Kyskerched-i Nakas (dict.) Pálnak Noogsemyen-i Mihály fia: László és 

Lengel (dict.) János elleni ügyét, melyet az országbíró korábbi oklevele értelmében (1. előző 

szám) nov. 18-ra (oct. B. Martini conf.) halasztottak, minthogy a felek a királyi hadban 

vannak, és Wissegrad-ra nem tudnak jönni, jan. 15-re (ad. quind. predicti exercitus d. nostri 

regis nunc venturas) halasztja. D. iuxta fluvium Tey, in octavo die termini prenotati, a. d. 

1331. 

E.: Dl. 50 910. (Kállay cs. lt. 1300. 306.) Hártya, természetes színű, pajzs alakú zárópecsét 

apró töredéke, hátoldalán azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

K.:-. 

R.: Kállay I. 87. 

439.1331. nov. 30. Pozsony 

[I.] Károly király (H) meghagyja a Zobouch-i szb.-knak, hogy Bolth-i András panaszára, 

miszerint ellenségei és rosszakarói, mikor ő a király seregében volt, Bolth birtokból méneseit 

elhajtották, m.-beliektől tudják meg az ügyben az igazságot. Erről a király írásos jelentést kér. 

D. Posonii, in fe. B. Andree ap., a. d. 1331. 

Á.: Szabolcs megye, 1332. jan. 11. Dl. 50 912. (Kállay cs. lt. 1300. 325.) 

K.: AO. H. 570. 

R.: Wertner M., Száz. 1905.431.; Piti F., Szabolcs m. 56. 
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440.1331. nov. 30. 

Theophilus prépost és az esztergomi kápt. tudatja, hogy az ágyban fekvő beteg Péter egri 

prépost kérésére kiküldte hozzá kanonokait: János mr. barsi főesp.-t, Domokos c. fia: Jánost 

és János Patha-i főesp.-t, akik, valamint Péter fr.-e: Tamás fia Miklós, sógora: Vid fia Miklós 

és nővérei, valamint Domokos, az Agria-i Szt. Péter apostol-egyház rektora jelenlétében a 

beteg végakaratot tett, miszerint a Zemlyn m.-i Razuad birtokon örök jogon bírt birtokrészét, 

valamint az egri egyház Olmager nevű falujában az Egur folyó felett levő vásárolt malmot 

minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt örök jogon az egri kápt.-ra hagyj a jelenlévő 

rokonai beleegyezésével. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in fe. B. 

Andree ap., a. d. 1331. 

E.: HML. Egri székesfőkápt. mit. 1. 1. 1. 11. (Df. 209 909.) Hátlapra nyomott pecsét helye, 

hátulján középkori és újkori írással tárgymegjelölések. 

Má.: HML. Egri székesfőkápt. mit. 1.1. 1. 25. (Df. 209 922.) (18. sz.-i). 

K.: F. Vm. 3. 547-548. (Hevenesi-féle kéziratról). 

R.: Adatok I. 95-96. (latin nyelvű). 

441.1331.(nov. 30. k.) 

[I.] Károly király megerősítve a váradelőhegyi konvent jelentésében leírtakat (1. 416. 

szám) a Szatmár m.-i Woswary birtok Ny-i részét egy telek (fundus sessionalis) kivételével 

Pozob-i Pál fia: Tamásnak iktatja. Az oklevél visszahozatala esetén a király privilégium 

kiadását ígéri. D. ... B. Andree ap., a. d. 1331. 

K.: F. Vm. 3. 520-521., 524. (Kazinczy cs. lt.-ából) (hiányos). 

Román ford.: Doc. Trans. HL 38-39. 
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442.1331. dec. 1. Avignon 

[XXH] János pápa utasítja a veszprémi püspököt, hogy a Csanád (Chenadinus) 

esztergomi érsek és elődei alatt az érsekségtől egyháziak és laikusok által bármely úton 

elidegenített javakat (tizedek, földek, házak, szőlők, birtokok, falvak, jövedelmek, rétek, 

legelők, berkek, malmok és egyéb jogok) szerezze vissza. D. in Avinione, Kai. Dec., 

pápaságának 16. évében. 

E.: Esztergomi székesfőkápt. mit. 44. 2. 2. (Df. 237 289.) Az oklevélen ép függő ólompecsét. 

K.: Str. m. 201. 

443.1331. dec. 1. Avignon 

[XXH.] János pápa utasítja az egri püspököt, hogy a Csanád (Chenadinus) esztergomi 

érsek és elődei alatt az érsekségtől egyháziak és laikusok által bármely úton elidegenített 

javakat (tizedek, földek, házak, szőlők, birtokok, falvak, jövedelmek, rétek, legelők, berkek, 

malmok és egyéb jogok) szerezze vissza. D. in Avinione, Kai. Dec., pápaságának 16. évében. 

E.: Esztergomi székesfőkápt. magánlt. 44. 2. 1. (Df. 237 290.) 

R.: Str. Dl. 201. 

444.1331. dec. 5. 

[XXn.] János pápa az esztergomi érsek és kápt.-ja kérésére megerősíti Ágnes királyné 

(U) pecsétjével megjelölt nyílt adománylevelét, amelyben a győri egyházm.-ben fekvő Neusil 

falut, v. más néven Zombohel birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt saját és 

szülei lelkiüdvéért az esztergomi egyháznak adja. D. 5. mensis Dec., pápaságának 16. évében. 

Má.: Dl. 98 340. (Esterházy cs. gesztesi lt.) (18. sz.-i). 

K.: - . 
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445.1331. dec. 6. 

A pozsonyi kápt. tudatja, hogy a kápt. előtt megjelentek Kenez c. fiai: Fülöp és Péter 

fiatal nemesek, valamint anyjuk: Klára, és a nagyobb Pozsony m.-i Myle nevű, királyi 

adományozásé birtokrészüket, mely Dé-ről Jenslinus fia: János vagy ugyanezen János 

nővérének fia: Iwan, Tyema-i polgár, Ny-ról Kyurth-i Miklós fia: András, É-ról Orrus (dict.) 

Péter mr. Dudvagzeg nevű földjével határos, mely földet Ke-ről a Dudvag víz határolja, és egy 

házhelyet v. telket (sessio) is magában foglal, más haszonvételekkel, úgymint szántóföldekkel 

rétekkel, legelőkkel, erdőkkel, halászóhelyekkel, legelőkkel a szintén jelen lévő Móric fia: 

Fudur (dict.) Jánosnak adták 16 széles bécsi dénárM.-ért (mindegyik M.-át 10 pensa-val 

számolva) örök jogon, szavatosságvállalásával. D. in die B. Nicolai conf. et pontifi., a. d. 

1331. A. 

E.: 1. Dl. 2693. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. Poson 18. 1.) ABC betűkkel alul 

chirographált hártya, vörös-zöld zsinóron természetes színű, kerek fuggőpecsét leszakadt 

töredéke, hátoldalán későbbkori kézírással tárgymegjelölés. 

2. SNA. Bratislava. Pozsonyi kápt. hh. lt. 14. 12. 4. (Df. 226 746.) ABC betűkkel felül 

chirographált hártya, fuggőpecsét helye,hátoldalán későbbkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 571. (El-ről). 

446. (1331. dec. 7. e.) 

[I.] Károly király tudatja a vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház kápt.-jával, hogy Rwm-

i Doruzlaius fia: Gergely kérte, az ő szerzett Vasvár m.-i Azun birtokát, melyből a király 

hűtlenjei kizárták, a király adja neki vissza. A király ezért utasítja a kápt.-t, hogy Kolta-i János 

királyi emberrel küldje ki tanúbizonyságát a mondott birtokra, s ha az a szomszédok és 

határtársak vallomása alapján valóban Gergely szerzett birtoka, iktassák az ő tulajdonába. 

Erről a király írásos jelentést kér. 

Emi.: a 449. számú oklevélben. 
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K.: Bgl. IV. 103. (Eml.-ben). 

447. (1331. dec. 7. e.) 

Pál c. országbíró, miután oklevelében átírja 1331. szept. 14-i privilégiumát (1. 370. 

szám), annak értelmében elrendeli, hogy a felek: Tamás erdélyi vajda és fiai: Konya (dict.) 

Miklós mr., Mihály és István, valamint Dorozlo fia: Gergely és fiai: Miklós, Mihály, János és 

Gergely dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) az esztergomi kápt. előtt maguk v. képviselőjük 

jelenlétében Tengerd-i Miklós fia: Miklós összes birtokáról és birtokrészéről szóló 

egyezségüket erősítsék meg. Erről az országbíró a kápt.-tól oklevél kibocsátását kéri. 

Emi.: a 448. számú oklevélben. 

K.: Bgl. IV. 98-99. (Eml.-ben). 

448.1331. dec. 7. 

Theofilus prépost és az esztergomi kápt. 1331. dec. 7-i (in oct. fe. B. Andree ap.) 

privilegiális oklevele szerint Pál c. országbíró kötelezvénylevelének megfelelően (1. 447. 

szám) dec. 7-én (8. die fe. B. Andree ap.) Tamás erdélyi vajda és fiai: Konya (dict.) Miklós 

mr., Mihály és István érdekében Leonardus fia: Domokos mr. Pál c. országbíró ügyvédvalló 

oklevelével, valamint Dorozlo fia: Gergely a maga és fiai: Miklós, Mihály, János és Gergely 

az esztergomi kápt. ügyvédvalló oklevelével a kápt. előtt az egyezséget Tengurd-i Miklós fia: 

Miklós összes birtokáról és birtokrészéről elfogadták és beleegyezésüket adták. 

Tá.: Szécsényi Frank országbíró, 1402. aug. 1. > vasvári kápt. 1402. aug. 15. Dl. 49 5 84. 

(Rumycs. lt. 18. 8.) 

K.: Bgl. IV. 103-104. 

449.1331. dec. 7. 
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A vasvári Szt. Mihály arkangyal-egyház jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy 

parancslevelének megfelelően (1. 446. szám) Kolta-i János királyi ember és a kápt. 

tanúbizonysága, Lőrinc mr. dékán okt. 16-án (in fe. S. Galli conf.) a Vasvár m.-i 

Azun~Azwun birtokon, aGyngusfolyóntúla szomszédok és határtársak jelenlétében hj.-t 

végeztek, és a birtok minden haszonvételével és a Mindenszentek tiszteletére szentelt egyház 

felével, mely határként épült, Rwm-i Doruzlaius fia: Gergelynek szerzés jogán iktatták örök 

birtoklásra. Ellentmondás nem volt, kivéve a Dé-i részen egy földrészt, melyet Gergely Azwn 

birtokhoz, Pousa fia: Pál pedig Kwveskuth birtokhoz tartozónak mondott, ezért Gergelyt a 

birtokbaiktatástól ezen a részen eltiltotta. Mivel a Mindenszentek-egyház Azwn és Mogfolua 

birtok között határként lett építve, a Ny-i fele Mogfolua falunak, Ke-i fele a középen álló 

oltárral együtt pedig Doruzlaius fia: Gergelynek. D. in oct. S. Andree ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 49 615. (Rumy cs. lt. 28. 8.) Hártya, kerek zárópecsét nyoma, hátoldalán középkori és 

újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: Bgl. IV. 102-103. 

450. (1331. dec. 7. u.) 

Pál c. országbíró halasztó oklevele (1. 317. szám) értelmében okt. 6-án (oct. B. Michaelis 

arch.) Chelen fia Sándor fia: János mr. a maga, valamint fr.-ei: Miklós és Aaz (dict.) Jakab 

nevében követelte Edelen-i László fiaitól, akiket Cheze fia: János képviselt, hogy a neki és 

rokonainak királyi adományként juttatott, s az egri kápt. oklevelével (1. 315. szám) is igazolt 

Borsod m.-i Borsod birtokot érintő perben saját okleveleiket mutassák be, erre az országbíró 

utolsó időpontként dec. 7-ét (oct. fe. B. Andree ap.) jelölte ki. A mondott időpontban 

megjelent az országbíró előtt Sándor fia: János mr. és fr.-ei: Miklós és Jakab, valamint László 

fiai: János és Sándor. Mivel László fiai ellentmondásukat oklevelekkel nem tudták 

bizonyítani, ezért Borsod birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt az 

országbíró örök jogon Sándor fiaira hagyja, minden más oklevelet az ügyben érvénytelenítve. 

Emi.: Pál országbíró, 1332. jún. 23. > egri kápt., 1332. szept. 20. Dl. 87 028. (Esterházy cs. 

hg. lt. Repositorium. 47. B. 12.) 

K.:-. 

227 



219 

451.1331. dec. 9. Csázma 

László zágrábi püspök Csázma comitatus-beli prédiálisai: Jaxa fia: Fülöp, Stoyk fia: 

Miklós, Péter fia: Imre, Márton fia: Iwan és Soymer fia Péter fia: Máté kérésére megerősíti és 

privilegiális oklevelébe foglalja elődje, Mihály püspök egy bizonyos földrész 

hagyományozódásáról szóló 1300. márc. 6-i privilégiumát. D. Chasme, f. II. prox. p. fe. B. 

Nicolai conf., a. d. 1331. 

E.: NA. Zagreb. Középkori oklevelek. Donationalia. 7. (Df. 252 341.) Az oklevélen 

függőpecsét zsinórja látszik. 

K.: Smic. IX. 578. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Smic. VII. 370-371. 

452.1331. dec. 9. Avignon 

[XXD.] János pápa Waradinum-i Miklós fia: Andrásnak váradi kanonoki prebendát ad, 

meghagyva őt az esztergomi és egri egyházm.-i Salta-i Szűz Mária-egyház, valamint a Wysel-i 

és Nadasd-i egyházak plébánosi tisztében. D. Avinione, V. Id. Dec., [pápaságának] 16. 

évében. 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 101. vol. 210a old. (Df. 291 562.) 

K . : -

R.: Theiner I. 548. (nov. 24-i dátummal). 

Román ford.: Doc. Trans. m. 37-38. (Theiner alapján nov. 24-i dátummal). 

453. (1331. dec. 9. Avignon) 

228 



219 

[XXH.] János pápa az esztergomi érseket, az egri püspököt, és a Tarvisio-i (Tervisine) 

főesp.-t utasítja Waradinum-i Miklós fia Andrásnak váradi kanonoki beiktatását eszközölni. 

[D. Avinione, V. Id. Dec., pápaságának 16. évében.] 

Reg.: ASV. Reg. Vat. 101. vol. 210a old. (Df. 291 562.) 

K.:-

454.1331. dec. 11. 

[I.] Károly [király] Rosnou-i Nagy (Magnus) Miklós fiai: János és Jakab érdemes 

szolgálatai jutalmául, amit a királyoktól többször elidegenített Feketehalom várának 

rokonuktól, Brassou-i Simon fia: Salomontól való visszaszerzésében nyújtottak, főpapjai és 

bárói tanácsára adja nekik, mint Salomon örököseinek, Salamon összes birtokrészeit, Brassou 

területén (districtus) és Erdélyen belül az összes falvakat, malmokat, földbért (terragium) és 

census-t, amelyeket Salomon birtokolt.... Kelt Tatamér fehérvári prépost, királyi alkancellár 

keze által, a. d. incarn. 1331., ÜL Id. Dec., királyságának 31. évében, amikor Csanád 

esztergomi érsek és örökös esztergomi c., László kalocsai érsek, Benedek csanádi, Péter fr. 

boszniai, György szerémi, Miklós győri, László pécsi, András erdélyi, Henrik veszprémi, 

László zágrábi, Mesko nyitrai, András váradi, Rudolf váci, Miklós egri püspök ... Drugetth 

János nádor, Demeter királyi tárnokmr., Pál országbíró, Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., 

Mihály [! a: Mykch] teljes Sclauonia bánja, János Machou-i bán, Miklós királynéi udvarbíró, 

István királyi lovászmr., Dénes királyi asztalnokmr., Miklós pozsonyi c A. 

K.: Katona, Hist. crit. VIH. I. 659.; F. VEI. 3. 527-529. (Cornides-féle kéziratról); ZW. 1/2. 

449-450. (F.-ről)(hiányos). 

Román ford.: Doc. Trans. HL 39-40. 

455. (1331. dec. 17. e.) 

Pál c. országbíró megparancsolja a pozsonyi kápt.-nak, hogy Gurgeteg-i Péter fia: István 

v. Hudus-i Karachinus királyi ember jelenlétében küldje ki tanúbizonyságát, akik Karcha-i 
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Konrád fia: István földjét a szomszédok összehívása és a hj. megtörténte után ellentmondás 

nem lévén Lukács fia: Mese (dict.) Miklósnak iktassák. Erről a kápt. tegyen jelentést a 

királynak. 

Emi.: aköv. oklevélben. 

K.:- . 

456.1331. dec. 17. 

A pozsonyi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy Pál c. országbíró 

parancslevelének megfelelően (1. előző szám) Gurgeteg-i Péter fia: István királyi ember és a 

kápt. tanúbizonysága: Domokos áldozópap, az Vsur-i egyház rectora Karcha-i Konrád fia: 

István földjét annak minden tartozékával és haszonvételével együtt a szomszédok jelenlétében 

Lukács fia: Mese (dict.) Miklósnak iktatták. Hj.: Ke-re Karcha-i Barthalinus fia: Illés (Elias) 

és a Szt. Bertalan-egyház földje, Dé-re Domokos fia: János földje, Ny-ra Seraphinus fia: 

István, Péter fiai: Salamon és Miklós, valamint Miklós és rokonainak földje, É-ra Miklós és 

rokonai földje, É-ra Damasateluk, a Szt. Bertalan-egyház földje, út, Barthalinus fia: Illés 

földje. D. f. Dl. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1331. 

E.: Dl. 48 527. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 20.) Hártya, természetes színű, kerek zárópecsét 

apró töredéke, hátulján azonos korú kéz írásával tárgymegjelölés. 

Má.: ELTE Könyvtár. Diplomatarium autographum. 0. 621. (Df. 283 454.). (18. sz.-i). 

K.:- . 

457. (1331. dec. 20. e.) 

Pozsony m. halasztólevele értelmében a Karcha-i Lukács fiai: Peteu és Miklós, valamint 

Karcha-i Sebe fia: Pál közti pert dec. 20-ra (f. VI. p. oct. B. Nicolai conf.) halasztják. 

Emi.: a köv. oklevélben. 

K.:- . 
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458.1331. dec. 21. Pozsony 

Miklós mr., pozsonyi c. és a pozsonyi szb.-ák tudatják, hogy korábbi halasztólevelük 

értelmében (1. előző szám) Karcha-i Sebe fia: Pál dec. 20-án (f. VI. p. oct. B. Nicolai conf.) 

nem jelent meg a jelenlévő Karcha-i Lukács fiai: Peteu és Miklós ellenében, ezért bírsággal 

marasztalják el. D. Posonii, 2. die termini antedict., a. d. 1331. 

E.: Dl. 48 529. (Üchtritz-Amadé cs. lt. 5. 1. 22.) A restaurált papíron két kerek, természetes 

színű zárópecsét töredéke, hátoldalán azonos korú kézírással tárgymegjelölés. 

K.:- . 

459.1331. dec. 22. 

A veszprémi kápt. előtt Pál fia: János, a néhai Péter Wesprimium-i éneklökanonok fr.-e 

és Chupak-i Ioanca fia: János a Veszprém patak mellett Veszprémben fekvő két - egy öröklött 

s egy, a Chatar-i nemesektől vásárolt telekből összevont - telküket gyümölcsössel, ill. az ott 

lévő curia-jukkal, kis palatium-ukkal együtt 5 bécsi kisM.-ért 8 évre zálogba adják Miklós mr. 

somogyi főesp.-nek, H[enrik] veszprémi püspök és királynéi kancellár vikáriusának, 

veszprémi kanonoknak azzal a kikötéssel, hogy a curia és a gyümölcsös 8 éven belül nem 

váltható vissza, ha pedig 8 év elteltével nem tudnák visszaváltani, a főesp. birtokába kerül. D. 

in crastino B. Thome ap., a. d. 1331. 

E.: Veszprémi székeskápt. mit. Veszpr. Oppid. 18. (Df. 200 842.) Az oklevél alsó része sérült, 

fényképen befüggeszett pecsét nyoma látszik. 

K.:- . 

R.: Veszp. Reg. 97. 

460.1331. dec. 27. 
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A nyitrai egyház kápt.-ja előtt megjelent Ilerus fia: Mihály c., Hont m.-i Zwd-i nemes és 

fiai: János, Márton és Jakab, ill. Sebestyén mr. turóci főesp., nyitrai kanonok és fr.-e: Wruzy-i 

Benedek fia: Péter. Mihály és fiai előadták, hogy mindazokért a szolgálatokért, amelyeket 

nekik Sebestyén főesp. pénzzel és munkájával nyújtott, ti. elérte, hogy örök jogon bírt Zwd-i 

birtokukat és birtokrészüket, amelyet az egykori nádor, Péter fia: Máté elfoglalt, [I.] Károly 

királytól (H) visszakérte és rokonaiktól visszaszerezte, sőt most is az ő segítségével tudják 

békésen birtokolni, továbbá egy uo. bírt birtokrészüket, melyet szükségük miatt Morouth-i 

Halaid fia Jakab fiainak: Györgynek és Miklósnak elzálogosítottak, 7 dénárM.-ért 

visszavásárolta, valamint István leányát: Ilerus fr.-e, Zwd-i Bene c. unokáját saját vagyonából 

13 M.-nyi értékben egy Nyitra m.-i Belad-i nemesnek kiházasította, és szükségükben egyéb 

segítséget nyújtott, ami által Bars m.-i Korosán birtokukat békésen bírhatják, cserébe 

Sebestyénnek és fr.-ének: Péternek adják Zwd-i teljes birtokrészüket azok minden 

tartozékával és haszonvételével, jobbágytelkekkel, gyümölcsösökkel és gyümölcsöskertekkel, 

malomhelyekkel, rétekkel, legelőkkel, folyóvizekkel, erdőkkel, ligetekkel, hegyekkel és 

szántóföldekkel együtt 6 bécsi dénárM.-ért, ill. a Jakab fiainak: Miklósnak és Györgynek a 

zálogbirtok visszaváltásáért adott 7 M.-ért örök jogon, szavatosság vállalásával rokonaik, a 

jelenlévő Bene c. fia: Miklós és Ilerus c. fia Lukács fia: Pál egyetértésével, akik a főesp.-t és 

fr.-ét a mondott birtokrész és nagyanyjuk negyedrészében rokonukként elismerik. Erről a kápt. 

pecsétjéval megerősített és chirographált oklevelet ad ki. D. in fe. B. Iohannis ap. et ev., a. d. 

1331., amikor István mr. olvasókanonok. A. 

E.: Dl. 40 605. (Múz. Ta. Nagy Iván) ABC betűkel felül chirographált hártyán függőpecsétre 

utaló bevágások, hátoldalán újkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.:-. 

461.1331. dec. 29. 

Theophilus prépost és az esztergomi kápt. tudatja, hogy megjelent előttük Strigonium-i 

Fülöp fia: Egyed, Imre mr. Bors-i c. és Leua-i várnagy rokona, valamint István fia: Domokos, 

Imre mr. szerviense ura nevében, hogy tiltakozzanak a Buda melletti Boldogságos Szűz-

szigeti apácák eljárása ellen, akik Ormán nevű birtokukat Imre mr., Orman-i szomszéduk 
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tudta nélkül és sérelmére adták el Dobi (dict.) Demeter Salgou-i vámagynak. D. in fe. B. 

Thome mart., a. d. 1331. 

E.: Dl. 76 442. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 102.) Papír, természetes színű, kerek zárópecsét 

apró töredéke, hátoldalán tárgymegjelölés. 

K.: Z. I. 377. 

462.1331. dec. 31. 

Az erdélyi kápt. előtt Birtholm-i Arnold c., a szászok Medieszek-i, Seelk-i és Sachzeek-i 

széke nevében kérte, hogy a kápt. pecsétjével megerősített oklevelében írja át [I.] Károly 

király (H) régi pecsétjével megjelölt 1318. jan. 20-i privilégiumát. Erről a kápt. 

fuggőpecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. in fe. B. Siluestri pape et conf., a. d. 1331., 

amikor Domokos prépost, Santus éneklő-, Tamás őrkanonok, Adorján dékán. 

K.: ZW. 1/2. 450-451. (Meggyes város gimn.-i lt.-ból). 

Román ford.: Doc. Trans. ÜL 40-41. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. V. 18. szám. 

463.1331. 

[I.] Károly király (H) 1331. évi (a. d. 1331.) gyűrűspecséttel ellátott oklevele szerint, ami 

a budai kápt. átiratában lett bemutatva, Drugetter János nádor és Hench fia: János mr. a 

maguk, valamint Miklós mr. és András nevében kérték, hogy mivel Hench fia: János 

Merklinus fia: Andrást fiává, fiának: Miklós mr.-nek pedig testvérévé fogadta, azok minden 

örökölt, vásárolt és szerzett birtokát atyafiság jogán azok egyetértésével és akaratával 

egyesítette, és a rokonság keveredését királyi engedéllyel úgy pecsételik meg, hogy Prendur 

(dict.) Péter kisebbik leányát, Miklós mr. feleségének nővérét Andráshoz adják nőül, ezért 

haláluk esetén a másik fél testvérként örökölhessen. A király ezért János nádor és más bárók 
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kérésére engedélyezi, hogy Hench fia: János, Miklós mr. vagy Merklinus fia: András örökös 

nélküli halála esetén a birtok örök jogon az élőkre háramolhasson. 

Tá.: Nagymartom Pál országbíró, 1336. febr. 23. Dl. 2985. (NRA. 605. 4.) Az átíró oklevél 

szerint a gyűrűspecséttel ellátott oklevél a budai kápt. átiratában lett bemutatva 1336. január 

26-án. 

K.: AO. m. 252. (Tá.-ban). 

464.1331. 

[I.] Károly király (H) a budai várnak éves vásárjogot ad aug. 29. előtt és után (an. et p. 

memóriám Decoll. S. Joannis Bapt.) 15 napig. 

R.: F. Vm. 7. 229. (Timon-féle kivonatból). 

465.1331. 

[I.] Károly király (H) utasítja a bácsi kápt.-t, hogy a királyi ember és a szb.-k jelenlétében 

tanúbizonyságát küldje ki Saar birtokra, s tudják meg a szomszédos nemesektől, hogy az 

Doruzlou-i Lőrinc fia: János öröklött birtoka-e, mint Doruzlou birtok tartozéka, és 

ellentmondás nem lévén iktassák azt Lőrinc fia: János birtokába. 

Emi.: aköv. oklevélben. 

K.:- . 

466.1331. 

A bácsi kápt. jelenti [I.] Károly királynak (H), hogy parancslevelének megfelelően (1. 

előző szám) Saar birtokon a vizsgálatot a szomszédok összehívása után a királyi ember, a 
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kápt. tanúbizonysága és a szb.-k jelenlétében elvégezték, s a birtokot Doruzlou-i Lőrinc fia: 

Jánosnak, mint Doruzlou birtok tartozékát iktatták. 

Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1350. okt. 18. Dl. 4162. (NRA. 1509.12.) 

K. : - . 

467.1331. 

A budai kápt. előtt megjelent egyrészről Barnabás fia: Jakab, Beseneu-i nemes, 

másrészről Fábián fia: Domokos és Péter fia: Jakab ugyancsak Beseneu-i nemesek, és 

biztosítékképpen határtársaik: Barnabás fia: Beke és Rada fia: Pál. Barnabás fia: Jakab 

előadta, hogy fr.-e: Berende Beseneu-ben levő birtokrészének negyedét nővérei gyermekeinek, 

Fábián fia: Domokosnak és Péter fia: Jakabnak adja azok minden haszonvételével, erdőkkel, 

ligetekkel, rétekkel, szántóföldekkel és bármi egyéb tartozékaival és haszonvételeivel együtt 

leánynegyed címén örök birtoklásra szavatosság vállalásával. Erről a kápt. oklevelet ad ki. D. 

László mr. olvasókanonok keze által, a. d. 1331., amikor Péter éneklő-, Jakab őrkanonok, 

Posonius Péter egykori dékán, Székely (Siculus) Péter, Domokos, János áldozópapok, János 

dékán és másik János és Jakab kanonokok. 

E.: AL. Barabás gyűjt. 6. (Df. 247 882.) Felül chirographált, alul függőpecsét zsinórja látszik. 

Á.: Kont Miklós nádor, 1364. márc. 30. Dl. 2654. (NRA. 198. 13.) Az oklevél alján és 

közepén vízfoltos. 

Tá.: Opuliai László nádor, 1368. júl. 12. Dl. 41 755. (Múz. Ta. 1903. 4.) 

R.: Bakács, Pest megye 147. 

468.1331. 

A budai kápt. előtt megjelent Német (Theotonicus) Lukács mr., Bolduaku-i vámagy, 

Fülöp egykori nádor famulusa, illetve Simon fia: Dénes, Magar (dict.) Pál mr. officiálisa az 

ura nevében. Lukács bemutatta a Zobolch m.-i Deuecher birtokára vonatkozó, [I.] Károly 

király és a budai kápt. által (mely szerint a kápt. előtt Fülöp nádor famulus-ának: Német 
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(Theotonicus) Lukács mr.-nek adta örök jogon Zobolch m.-i Deuecher birtokát) kiadott 

privilégiumokat, amelyekkel birtoklását igazolta, és a fentebbi birtokot annak minden 

tartozékával és haszonvételével együtt eladta 100 ezüstM.-ért Magar (dict.) Pálnak örök jogon 

való birtoklásra, átadva Pál mr.-nek officiálisán keresztül az említett privilégiumokat. A 

birtokról szóló egyéb oklevelek ezzel érvényüket vesztik. A kápt. erről pecsétjével megjelölt 

oklevelet ad ki. D. László mr. olvasókanonok keze által, a. d. 1331., amikor Péter mr. éneklő-, 

Jakab őrkanonok, Posonius Péter mr. egykori dékán, Székely (Syculus) Péter, János 

áldozópapok, János, másik János és Jakab mr.-ek kanonokok. 

E.: Dl. 2695. (NRA. 1535. 44.) ABC betűkkel felül chirographált hártya, vörös zsinóron 

függött pecsétje elveszett, hátoldalán későbbkori kézírással tárgymegjelölés. 

K.: AO. H. 572-573. 

Megj.: A budai kápt. szept. 24-i oklevelének tartalmát figyelembe véve az oklevél szept. 24. 

előtt keletkezhetett. I. Károly király oklevelét 1. Anjou-okit. XI. 223. szám. 

469.1331. 

A budai kápt. előtt Bite c. fia: Péter mr. tanúk - Cantus fia: János, a budai új vár 

városának notarius-a és Miklós, az ugyanonnan való Thelmanus bíró fr.-e - jelenlétében a 

Nógrád m.-i Thema birtokát, amely Fábián Thema birtokából lett leválasztva, és amely 

András fia: Fábián Thema, Dénes fia: Tamás Mixi, és Illés fia: Péter Vyfalu birtoka 

szomszédságában fekszik, és amely miatt Bite fia: Péter és Fábián között per folyt, miután 

Péter m.-beli és szomszédos emberektől megtudta, hogy az Thema-i András fia: Fábián 

örökölt birtoka, minden tartozékával és haszonvételével együtt visszaadja Fábiánnak. A 

birtokról szóló korábbi oklevelek érvényüket vesztik, ha pedig Péter v. örökösei pert 

kezdenének, 50 M.-át kötelesek fizetni a másik félnek perkezdet előtt. Hj. a felek elmondása 

szerint: Mixi birtok, bokor, É-ra mező, nagy út, É-ra kis hegy, rét, Luchlunch folyó, Patak 

nevű patak, a monostor vörösagyagos földje, Zalathna patak, Dé-re András fia: Fábián Thema 

birtoka. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. D. László mr. olvasókanonok keze 

által, a. d. 1331., amikor Péter mr. az éneklő-, Jakab az őrkanonok, Posonius Péter mr. egykori 

dékán, Székely (Syculus) Péter, Domokos, János áldozópapok, János dékán, másik János és 

Jakab kanonokok. 
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E.: Dunamelléki Református Egyházkerületi lt. Ráday cs. lt. 1007. (Df. 275 675.) Az oklevél 

felül chirografált, fuggőpecsét nyoma látszik. 

Má.: Dl. 72 984. (Darvas cs. lt. 10.) (18. sz.-i). 

K. : - . 

470.1331. 

A [budai kápt. előtt] Sebe asszony, Iklod-i Gergely fia: Miklós özvegye, akit Boztyh-i 

Péter fiai: Antal és János képviseltek, leányai: Ilona (János felesége), valamint Erzsébet és 

Klára hozzájárulásával az Iklod birtokban lévő, és Olivér fiaitól: Benedektől, Miklóstól és 

Istvántól megszerzett leánynegyedét Henrik veszprémi püspöknek, akit Boztyh-i Salamon c. 

fia: János mr. képviselt, és a veszprémi Szt. Mihály-egyháznak adja 3 garas dénárM.-ért ... 

minden tartozékával és haszonvételével együtt, szavatosság vállalásával. [D.] László mr. 

olvasókanonok keze által, a. d. 1331., amikor ... János dékán, másik János és Jakab 

kanonokok. 

E.: Veszprémi érseki lt. Iklód 1. (Df. 200 158.) Erősen rongált oklevél, felül chirografált, bal 

oldala hiányzik, fényképen fuggőpecsét szalagja látszik. (A hivatalviselők alapján a budai 

kápt. oklevele). 

K.:- . 

R.: Veszp. Reg. 98. 

471.1331. 

A budai kápt. előtt megjelent Koka-i Moogh fia: Mihály a maga, és apja: Moogh 

nevében, illetve Magyar (dict.) Pál mr. Gymus-i vámagy és a felek előadták, hogy a Tycia 

folyó környékén fekvő Budrugh m.-i Oladrian-Oladryan birtok Dé-i felét [I.] Károly királytól 

Koka-i Gál mr., a király egykori ajtónállója, Mihály fr.-e kapta mint örökösök nélkül elhalt 

ember földjét, és Pál mr. ezt a birtokrészt Gál mr. halála után magának kérte a királytól, azt 

Gál mr. rokonaitól elidegenítve. A vitát bárók és nemesek tanácsa és rendelkezése, valamint 
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fogott bírák segítségével úgy oldották meg a felek, hogy Mihály és apja: Moogh Oladrian 

birtok felét annak minden tartozékával és haszonvételével 60 dénárM.-ért örök jogon eladják 

Pál mr.-nek, a birtokról szóló okleveleket is átadva, az átadatlanok pedig érvényüket vesztik. 

Erről a kápt. privilegiális oklevelet ad ki. D. László mr. olvasókanonok keze által, a. d. 1331., 

amikor Péter mr. éneklő-, Jakab őrkanonok, Posonius Péter mr. egykori dékán, Székely 

(Syculus) Péter, Domokos, János áldozópapok, János, másik János és Jakab mr.-ek 

kanonokok. 

Á.: budai kápt., 1360. márc. 15. Dl. 2696. (Acta ecclesiastica ordinum et monialium. VBuda 

28. 6.). 

K.: AO. n. 573-574. 

472.1331. 

Az egri kápt. Fyntha-i Gwd fia István fia: Miklós kérésére, aki atyját: Istvánt és fr.-ét: 

Jánost is képviselte, átírja [V.] István király (H) 1272. febr. 17-i, Sáros m.-i föld 

adományozásáról szóló privilégiumát. Erről a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki, amikor 

Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Lőrinc 

Kemey-i, P éter S ombon-i, D auid Z obouch-i, G yörgy M aramoros-i főesp.-k, a. d. 1331. [I.] 

Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: Dl. 74 669. (Desewffy cs. grófi lt. Poss. F. 6.) ABC betűkkel alul chirographált hártya, 

lila-zöld zsinóron természetes színű, kerek függőpecsét töredéke. 

K.: HO. V. 107-108. 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Reg. Arp. I. 2158. szám. 

473.1331. 

Az egri kápt. Bosky-i Pousa fia Máté fia: János c. kérésére privilegiális formában átíija 

Priuartus c. függőpecsétjével megerősített 1247. évi oklevelét, melyben Priuartus [IV.] Béla 

király (H) [1247.] máj. 4-i kérésére egy Yda folyó menti föld tárgyában ítél és hj.-t végez. 
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Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki, amikor Péter prépost, Miklós olvasó-, 

Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Lőrinc Kemey-i, Dauid 

Zobouch-i, György Maramorisium-i főesp.-ek, a. d. 1331. [I.] Károly király (H), Csanád 

esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: Dl. 40 606. (Múz. Ta. 1925. 57.) ABC betűkkel alul chirographált hártya, lila-sárga 

zsinóron függött pecsétje elveszett, hátoldalán azonos korú kézírással tárgymegjelölés. 

Á.: Jászói konvent, 1354. dec. 15. SA. Levoca. Szepesi kápt. mit. 2. rész 9. 4. 1. 11. (Df. 272 

816.) 

Tá.: 1. Á > Szécsi Miklós nádor, 1386. febr. 5. Uo. 9.4. 1. 20. (Df. 272 825.) 

2. Tál > szepesi kápt., 1402. szept. 14. Uo. 9. 4.1. 29. (Df. 272 834.) 

K.:- . 

474.1331. 

Az egri kápt. előtt Erdeutelek-i Lampert fia István fia Miklós fia: Gál mr., nemes ifjú, a 

Heueswyuar m.-i Erdeutelek birtokon egy birtokrészt, amely két út között, Bab és 

Eghazaserdeutelek birtokok szomszédságában fekszik, Kysberek telekkel (sessio) együtt apja 

adományát megerősítve Nogh (dict.) Pálnak, most Péter egri prépost szerviensének adja örök 

jogon, minden tartozékával és haszonvételével együtt szavatosság vállalásával, azokért a 

szolgálatokért, amelyet Pál az ő apjának és fiainak nyújtott, valamint rokonságban (in linea 

proximitatis) is állnak. Erről a kápt. pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki, amikor Péter 

prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Lőrinc 

Kemey-i, Péter Zemlyn-i, Dauid Zobouch-i, István Heues-i és Benedek Vngh-i főesp.-ek, a. d. 

1331. [I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: Dl. 97 919. (Zichy-Meskó cs. lt.) Az ABC betűkkel felül chirographált hártyán a 

függőpecsét helye kiszakadva, az oklevél alja csonkult. Hátoldalán későbbkori kézírással 

tárgymegj elölések. 

K. : - . 
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475.1331. 

Az egri kápt. előtt megjelent egyrészről Panky-i Marcell fia Tamás özvegye, Dereghneu-i 

Mers fia Fábián: Romania nevű lánya, másrészről Panky-i ugyanezen Marcell fia János fia: 

Pál a m aga é s f elesége, az Wng~Wngh m.-i Nyragh-i Miklós fia Pousa: Klára nevű lánya, 

Tamás özvegyének rokona nevében. Romania előadta, hogy Wngh m.-i 

Kyszyruthua-Kysziruthwa birtokát, amely a Laborch és a Zyruthwa folyók között fekszik, Pál 

feleségével való rokonsága okán, valamint azért, mert Pál őt élete végéig anyjaként eltartja, 

mindentől megvédi, és Kyszyruthwa birtokban meghagyja, azt minden tartozékával és 

haszonvételével, valamint a Laborch folyón lévő malommal együtt Iluch nevű szolgálójával, 

annak két fiával: Miklóssal és Jánossal és a ménes felével együtt Pál feleségére és rajta 

keresztül sógorára, Pálra hagyja örök jogon, egyéb rokonok kizárásával. Erről a kápt. 

pecsétjével megerősített oklevelet ad ki, amikor Péter prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-

, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Lőrinc Kemey-i, Péter Zemlin-i, másik Péter Sombon-

i, Dauid Zobouch-i, István Hewes-i főesp.-ek, a. d. 1331. [I.] Károly király (H), Csanád 

esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: Dl. 38 959. (Berthóty cs. lt. 3.) ABC betűkkel alul chirographált hártyán fuggőpecsétre 

utaló bevágások. 

Á.: Egri kápt., 1335. Dl. 38 960. (Berthóty cs. lt. 5.) 

Tá.: Nagymartom Pál országbíró, 1336. jan. 15. u. > Opuliai László nádor, 1370. SR. Palocsai 

Horváth cs. lt. E. 6. (Df. 283 037.) 

K.:- . 

476.1331. 

Az egri kápt. előtt megjelent a kápt. notarius-a, Olmagary falvi Márton klerikus fia: 

Domokos mr. klerikus és annak társa: Orros (Nasus) János klerikus, és Domokos előadta, 

hogy kőegyházat és oltárt alapított Szt. László király és hitvalló tiszteletére a kápt. Olmagary 

falujában a szülei, különösen apja: Márton és a saját lelki üdvéért Csanád, a mostani 

esztergomi érsek engedélyével, de minthogy János klerikus az alapítástól kezdve tanácsaival, 

figyelmével, és fáradtságot nem ismerő munkájával segítette az építkezést, ezért rokonai, 
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valamint Miklós egri püspök engedélyével az egyház birtokaiból származó jövedelem 

egyharmad részét élete végéig Jánosnak adja. A felek vállalják, hogy könyvekről, az oltárok 

díszítéséről és a papságról közösen gondoskodnak. Erről a kápt. a felek kérésére pecsétjével 

megjelölt oklevelet ad ki, amikor Péter prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János 

őrkanonok, Domokos Abauyuar-i, P éter Z emlyn-i, Lőrinc Kemey-i, P éter S ombon-i, D ávid 

Zabouch-i, György Maramorsium-i főesp.-ek, a. d. 1331. [I.] Károly király (H), Csanád 

esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: HML. Egri székesfőkápt. mit. 1. 4. 1. 1. (Df. 209 947.). Az oklevél felül chirografált, alul 

függőpecsét része látható. Hátulján újkori kézírással tárgymegjelölések „Álmagyar" 

névalakkal. 

R.: F. VIII. 3. 544.; Adatok I. 96. (latin nyelvű); Iványi B., MKszl. 1929. 39. 

477.1331. 

Az egri kápt. előtt Péter mr., Sombon-i főesp., az egyház kanonoka, Csanád esztergomi 

érsek, esztergomi örökös c. kancellárja, esztergomi kanonok a maga és az esztergomi kápt. 

nevében privilegiális formában átíratja László egykori esztergomi prépost 1277. márc. 3-i 

nyílt végrendeletét. Erről a kápt. fuggőpecsétjével megjelölt oklevelet ad ki, amikor Péter 

prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-

i, Lőrinc Kemey-i, Péter Sombon-i, Dávid Zobouch-i, György Maramoros-i főesp.-ek, a. d. 

1331., [I.] Károly király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

E.: Esztergomi székesfőkápt. mit. 19. 1. 8. (Df. 236 132.) Hátlapra nyomott pecsét nyoma, 

hátulján középkori és újkori kézírással tárgymegjelölések „Gerky" és „Gyurky" névalakokkal. 

K.: Str. m. 202. 

Megj.: László prépost oklevelét 1. Str. H 71. 

478.1331. 
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Az egri kápt. előtt megjelentek egyrészről Bolugh nb. Iwancha fia Miklós c. fiai: Péter 

mr. nógrádi c. és Zonda-i várnagy, valamint Zeurinum-i Dénes, [I.] Károly király 

asztalnokmr.-e, másrészről rokonaik: Bolugh nb. Oth fia Miklós fiai: Pál és Pethew~Petheu 

mr.-ek a maguk, valamint fr.-ük: Mihály fia János és rokonuk: Henrik fia János gyermeke 

nevében. A felek a Gömör m.-i, most Bolugh-nak, egykor Fellak-nak nevezett, Meleekhegh 

hegyen lévő vár, valamint a hozzá tartozó Meleekhegh és Budyk birtokok, valamint 

Scyluzche-Scylusche és Spanmezeu~Spanmeze falvak fele és az egykor Oth fia Miklós fiai és 

előbbi rokonaik ősei által birtokolt telkek (sessio) felett - amelyeket Oth fia Miklós fiai és 

Henrik fia: János egykor bűneik miatt elvesztettek, de később Péter és Dénes a királynak 

nyújtott hűséges szolgálataik jutalmául megkaptak - egymás közt olyan egyezséget kötöttek, 

hogy bár Péter és Dénes a várat és tartozékait örök jogon kapták a királytól, a rokonság és 

saját lelki üdvük miatt Miklós fiainak: Pálnak és Petheu-nek, valamint Mihály és Henrik fia 

János fiainak adják örök jogon Budyk birtokokot, valamint Scylusche és Spanmeze falvak 

felét, valamint az azok ősei által bírt telkeket minden tartozékukkal és haszonvételükkel 

együtt, cserébe azok Bolugh vár felét, vagyis abban bírt teljes részüket az É-i részen 

Meleekhegh faluval együtt, amely Péter és Dénes mr.-ek őseitől egykor Oth fia Miklós fiainak 

őseihez háramlott, örök jogon, minden tartozékával és haszonvételeivel együtt Péter és Dénes 

mr.-eknek adják szavatosság vállalásával. A felek vállalják, hogy az egyezség megszegője 

párbajnak veti alá magát, és perkezdet előtt 50 M.-át fizet a másik félnek. Erről a kápt. a felek 

kérésére függőpecsétjével megjelölt oklevelet ad ki, amikor Péter prépost, Miklós olvasó-, 

Márton éneklő-, János őrkanonok, Domokos Wy war-i, Péter Zemlen-i, Lőrinc Kemey-i, másik 

Péter Sombon-i, Dávid Zobouch-i, György Maramorisium-i főesp.-ek, a. d. 1331., [I.] Károly 

király (H), Csanád esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

Á.: 1.1. Lajos király, 1347. ápr. 17. SNA. Bratislava. Szepesi kápt. hh. lt. 10. 3. 21. (Df. 263 

234.) 

2.1. Lajos király, 1347. ápr. 17. Dl. 24 892. (NRA. 1885. 2.) (18. sz.-i Má.-ban). 

3.1. Lajos király, 1347. ápr. 17. SA. Banska Bystrica. Koháry-Coburg cs. lt. 2. 9567. (Df. 

266 881.) (18. sz.-i Má.-ban). 

4. Ál > Rudolf király, 1589. dec. 11. Uo. 2. 9580/9607. fol. 7. (Df. 266 883.) (18. sz.-i 

Má.-ban). 

5. egri kápt., 1498. jún. 22. > Fehérkői István nyitrai püspök, 1588. jún. 8. SNA. 

Bratislava. Szepesi kápt. hh. lt. 10. 2. 9., 10. 3. 3. (Df. 263 229.). (újkori Má.-ban). 
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6. egri kápt., 1498. jún. 22. > Fehérkői István nyitrai püspök, 1588. jún. 8. Dl. 24 934. 

(NRA. 1885. 1.) (18. sz.-i Má.-ban). 

7. egri kápt., 1498. jún. 22. > Fehérkői István nyitrai püspök, 1588. jún. 8. SA. Banska 

Bystrica. Koháry-Coburg cs. It. 2. 9574/79. fol. 22. (Df. 266 882.) (18. sz.-i Má.-ban). 

8. egri kápt., 1498. jún. 22. > Fehérkői István nyitrai püspök, 1588. jún. 8. Uo. 9580/9607. 

fol. 84. (Df. 266 883.) (18. sz.-i Má.-ban). 

K.: F. IX. 1. 509. (téves, 1301. évi kelettel). 

479.1331. 

Az egri kápt. előtt megjelent Barcha-i Fábián fia: László és sógora, Borch-i Gurke fia: 

Orel (dict.) János, László előadta, hogy az atyai javak védelmében nővérének, János 

feleségének, Fábián leányának: Klárának, és férjének azért a tiszteletteljes bánásmódért, amit 

korábban anyja és később az ő irányában tanúsított, adja örök jogon a Borsod m.-i Barcha 

birtokon bírt részét, amely Nogzygethe szigettől Ratolth fiainak Vadna, valamint Vete (dict.) 

Miklós fiainak: Lászlónak, Jánosnak és Rednoldnak Ieteo nevű birtokáig tart egy, a Barcha 

birtok Ny-i részén lévő telekkel (sessio) együtt, amelyet egykor Sede, Isor és Dénes Barcha-i 

hospesek birtokoltak, minden tartozékával és haszonvételével, folyókkal, erdőkkel, 

szántóföldekkel, kaszálókkal együtt szavatosság vállalásával. Erről a kápt. pecsétjével 

megerősített oklevelet ad ki, amikor Péter prépost, Miklós olvasó-, Márton éneklő-, János 

őrkanonok, Domokos Wyuar-i, Péter Zemlyn-i, Lőrinc Kemey-i, Dávid Zabouch-i, Elek 

Wngh-i és György Maramorosium-i főesp.-ek, a. d. 1331., [I.] Károly király (H), Csanád 

esztergomi, László kalocsai érsek, Miklós egri püspök. 

Á.: Egri kápt., 1454. jún. 11. VAML. 870. Erdődy cs. vépi lt. 69. 3150. (Df. 262 364.) 

Fényképen függőpecsét látszik. 

K.:- . 

480.1331. 
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Az egri kápt. 1331. évi chirografált oklevele szerint átírja a kápt. saját, 1325. évi 

oklevelét. 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1405. febr. 23. SNA. Leleszi konvent, hh. lt. Statutoriae. A. 51. 

(Df. 273 708.). 

2. Tál > Báthori István országbíró, 1588. jún. 8. Dl. 2065. (NRA. 1545. 46.) 

K.:- . 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. IX. 586. szám. 

481.1331. 

Az egri kápt. előtt megjelent egyrészről Tekus fia István fia: István mr. és előbbi István 

fia: Iwachynus a maguk, valamint fr.-eik: Tekus, Máté és László, továbbá ezen István fia: 

Loránd mr. a maga, valamint fiai: László és Hertel nevében, másrészről Katha-i Lóránd fia 

Miklós fia: Desew anyja érdekében az egri kápt. ügyvédvalló oklevelével. István fiai 

elmondták, hogy Gömör megyei Nogrekche és Warfeulde nevű örökölt birtokaikat 

leánynegyed fejében átengedték nővérüknek, Klárának, az említett Lőrinc [! a: Loránd] fia 

Miklós özvegyének, aki ezt Miklós egri püspök és vikáriusa előtt jogszerűen követelte. István 

fiai rokonaik nevében is vállalták, hogy megvédik az özvegyet és örököseit ezek birtokában, 

vagy más birtokaikból kárpótolják. 

Tá.: Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor, 1347. máj. 29. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 

őrzött oklevél elveszett). 

K.: AO. V. 80. (Tá.-ban). 

R.: Abaffy-Dancs-Hanvay 34—35. 

482.1331. 

Az egri kápt. tudatja, hogy Zárazberk-i István fiai: László és Mihály Sima helységet 

Deseu fiaival: Dénessel és Mihállyal, Sima-i nemesekkel kétfelé osztották, ezeket 5 M. 

ezüsttel tartoztak kifizetni a kápt. előtt. 
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R.: Szirmay, Szatmár 28.; F. VHI. 5. 200. (Szirmay alapján). 

483.1331. 

Az erdélyi kápt. 1331. évi oklevele értelmében Perus (dict.) Miklós mr. 60 M.-ért 

elzálogosítja Felchychua nevű birtokát annak Isopou és Monyorous nevű tartozékaival együtt 

rokonának, Chegze fia: Nata-nak 60 M.-ért (partim in argento et partim in estimatione 

condigna) azzal a kikötéssel, hogy ha az oklevél keltétől számított 5 éven belül 60 M.-ért nem 

vásárolná vissza, akkor királyi bíróság elé kerüljön az ügy, ha újabb 5 évig nem vásárolná 

vissza, akkor kétszeres büntetést fizessen, és ha újabb 5 éven belül nem tudná a 60 M.-t a 

perrel és a kétszeres büntetéssel megtoldva kifizetni, akkor a birtokok minden tartozékukkal 

és haszonvételükkel rokona, Nata birtokába kerüljenek. 

Tá.: Druget Vilmos nádor, 1334. aug. 1. Dl. 2802. (NRA. 934. 2.) Az átíró oklevél szerint 

eredetije privilégium volt. 

K. : - . 

484.1331. 

Az erdélyi kápt. előtt Emich fia idősebb Wos (dict.) Miklós c. átíratja Tamás erdélyi 

vajda és Zonuc-i c. 1326. máj. 3-i zárt oklevelét. Erről a kápt. ... pecsétjével kiadott oklevelet 

ad ki. D. f. VI. prox. an. fe. P..., a. d. 133[1]., amikor Domokos ... és Tamás az őrkanonok. 

E.: Dl. 31 071. (Gyulafehérvári kápt. o. lt. Metales. N. 95.) A szakadt, hiányos, restaurált 

hártyán pecsételés nyoma nem látható. 

K.:- . 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. X. 175. szám. 

485.1331. 
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Az erdélyi kápt. előtt Gergely fia: Iwanka tiltakozott, mivel Clus m.-i Palathka birtokban 

bírt részei Semyan fia Mihály fiaira háramlottak, ezért eltiltja őket a nevezett birtokrész 

elfoglalásától vagy elidegenítésétől, senki idegent nem enged be oda. 

Tá.: 1. Péter erdélyi alvajda, 1347. nov. 22. Dl. 73 655. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 18.) 

2. Tál > István erdélyi vajda, 1348. máj. 12. Dl. 73 657. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 

17.) 

K. : - . 

486.1331. 

A fehérvári kápt. 1331. évi (a. d. 1331.) nyílt oklevele értelmében Balázs, Kamaz-i 

plébános a maga és Dámján fia: Péter nevében, Dama, Balázs plébános fr.-e és a Somogy m.-i 

Sarkewz-i Iwanchinus fiai: János és Péter a kápt. előtt elzálogosítják a Sarkewz-i Zenthgurg 

birtokban örök- és szerzett jogon bírt részeiket azok minden tartozékával és haszonvételeivel 

együtt 100 M.-ért Kedhel-i Ieconia fia Fülöp mr.-nek az oklevél kibocsátásától kezdve okt. 

13-ig (ad quind. fe. Michaelis arch.). Okt. 13-án Balázs plébános a maga és Dámján fia: Péter 

nevében a birtokrészt fogott bírák által felbecsülteti és Fülöp mr. Balázs plébánosnak és 

fr.-einek Ha Balázs vonakodna becsüsökkel a földet felbecsültetni és visszavásárolni okt. 

13-án, akkor Balázs és fr.-ei kétszeres büntetéssel tudják visszavásárolni. 

Tá.: Kont Miklós nádor, 1360. okt. 3. > I. Lajos király, 1364. jan. 31. > I. Mátyás király, 

1466. máj. 30. Dl. 45 209. (Múz. Ta. Horvát István) (az oklevél egyes részein sérült). 

K.:- . 

487.1331. 

A győri kápt. előtt Chaak nb. néhai Demeter bán fia: Móric domonkos fi., a győri 

konvent tagja Zala m.-i Kamar és Golombuk nevű örökölt birtokait rokonának, Peck [! 3: 

Pech] nb. István fia: Miklós c.-nek adja örök jogon minden tartozékával és haszonvételével 
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együtt, amint azt ő maga és szülei [IV.] László királynak (H) a kápt. előtt bemutatott 

privilégiumlevele értelmében birtokolták, rendjének hozzájárulásával. Móric fr. a kápt. előtt 

igazolta, hogy a birtokról szóló okleveleket Miklós c.-nek átadta. Erről a kápt. autentikus 

pecsétjével megjelölt oklevelet ad ki. A. d. 1331., amikor Bereckprépost, Mátyás olvasó-, 

György éneklő-, Péter őrkanonok. 

K.: F. VIH. 3. 549-550. (Kaprinai- és Hevenesi-féle kézirat alapján). 

488.1331. 

Gergely, a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház prépostja és a kápt. előtt Aran-i Kutha fia: 

Ladamerius eladja örök jogon a Bodrog m.-i Aran birtokban bírt teljes birtokrészét - Desa fia: 

Demeter részét nem érintve - , amelyben Szt. Oldricius tiszteletére épült egyház is áll, Beche-i 

Imre mr. Bors-i c.-nek és Lyua-i vámagynak 30 M.-ért minden haszonvételével és 

tartozékával együtt. Erről a kápt. függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet ad ki. D. 

Gergely mr. prépost keze által, a. d. 1331., amikor Pál áldozópap, Arnach-i János 

klerikusok. A. 

E.: Dl. 76 443. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 103.) ABC betűkkel alul chirographált hártya, lila-

sárga-vörös zsinóron függött pecsétje elveszett. 

K.: Z. I. 378. 

1331. [! x 1301.] 

A kalocsai kápt. 1331. évi (a. d. 1331.) [! 3:1301.] privilégiuma szerint Lok-i Sebestyén fia Miklós és fiai: 

László, Sebestyén, Salamon és István eladják Toty birtokukat a Szt. Mihály arkangyal tiszteletére emelt 

egyházzal, és más haszonvételekkel, az egyház mellett folyó Voyas patakkal, valamint Woyas, Cakara és 

Kynchus nevű halásztavakkal, erdőkkel és a birtok minden tartozékával és haszonvételeivel együtt rokonaik, 

különösen Ányos fia Compolth és határtársaik beleegyezésével örök jogon 76 M.-ért Heyza bodrogi, tolnai és 

Baranya-i c.-nek szavatosság vállalásával. 

Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. júl. 30. Dl. 77 373. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 454.) 

K.: Zichy III. 307. (Tá.-ban). 
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Megj.: 1331-ben Bodrog és Baranya m. ispánja Alsáni János, Tolnáé Drugeth János nádor volt. Heyza 1301— 

1304 között töltötte be e m.-k ispáni címét, így a dátumban elírás van. 

489.1331. 

A Kw-i kápt. előtt megjelentek Pál fiai: Mihály és Márton a maguk, valamint fi.-ük: 

Domokos fia Domokos nevében, valamint Tamás fia: Thonk mr. Syrimia-i nemesek. Pál fiai 

előadták, hogy Thonk mr. anyja leánynegyedét tőlük jogosan kérte, de mivel Domokos, 

idősebb fr.-ük a király szolgálatában az eretnekek elleni harcban elesett, és ők szegénységük 

miatt sem Syrimia-i, sem egyéb más magyarországi birtokaikból azt visszaadni nem tudják, 

ezért az említett leánynegyed és vérrokonság jogán Thonk mr.-nek mint fr.-üknek és 

gyámjuknak adják örök jogon birtokaikból azt a részt, amit egyikük birtokolt, szavatosság 

vállalásával. Erről a felek kérésére a kápt. pecsétjével megjelölt, chirografált privilégiumot ad 

ki. A. d. 1331., amikor J[ános] prépost, Péter olvasó-, Pál éneklő-, Lőrinc őrkanonok. 

E.: SNA. Bratislava. Révay cs. központi lt. Sirmium. 1. 22. (Df. 259 502) Függőpecsét része 

maradt fenn. 

K.: http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/kookl.htm 

490.1331. 

A Turoch-i konvent átírja Danch mr. zólyomi c. 1331. aug. 1-i oklevelét (1. 307. szám). 

Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. SA. Bytca. (Biccse.) Liptó m. lt. Registrum. 

(Df. 266 606.) 

Má.: 1. Dl. 236. (NRA. 1857. 50.) (Reg. alapján; 1816. márc. 25-i). 

2. Dl. 64 680. (Péchy cs. lt.) (Reg. alapján; 1816. máj. 4-i). 

3. SA. Bytca. (Biccse.) Liptó m. lt. Registrum. (Df. 266 606.) (Reg. alapján; 1816. júl. 1-

jei). 

4. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy 25. 2. 2.) (Reg. alapján). 

K.: Érdy J., MTT. 1857. 31.; Horváth S., TT. 1902.46.; Lipt. Reg. 48. (mind Reg. alapján). 
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R.: Horváth S., TT. 1904.46. (Reg. alapján). 

491.1331. 

A váci kápt., mivel egyesek az egyház camera-jából a dobozt feltörve más iratokkal 

együtt - pedig azokat éppen őrzés végett tartották itt a városlakók és hospesek - a kápt. 

pecsétjét is elvitték, ezért az egyház védőszentjének, a Szt. Szűznek képmását ábrázoló új 

pecsétjével kívánja a korábbi privilégiumokat és más okleveleket megújítani, és ha tűzvész, 

hatalmaskodás miatt tönkremennének, akkor az egyház camera-jában őrzött par-ról fogja 

kiállítani, ezért a néhai Arnach c. fia Dénes fia: Arnach kérésére a kápt. átírja korábbi 

pecsétjével megjelölt 1300. évi privilégiumát, amely [Dl.] András király 1297. júl. 1-jei 

oklevelének átiratát tartalmazza. D. Frigyes (Fridricus) mr. olvasókanonok keze által, a. d. 

1331., amikor János mr. prépost, Dethmarus éneklő-, Elek őrkanokok, Pál váci, János pesti, 

Tamás Zolnuk-i, Miklós csongrádi és Domokos Zigehtfw-i főesp.-ek és Miklós Th[eneu]-i 

prépost a Szt. Szűz -egyházban. 

E.: Dl. 1485. (NRA. 688. 65.) Az oklevél erősen vízfoltos, ABCD betűkkel felül 

chirographált hártya, vörös-sárga zsinóron természetes színű, kerek fiiggőpecsét töredéke. 

K.:-. 

Megj.: Hl. András király oklevelét 1. Reg. Arp. 4120. szám, júl. 8-i kelettel. 

492.1331. 

A váci kápt. Bethlem fia: Olivér c. kérésére átíija és pecsétjével ellátja saját 1329. febr. 

4-i nyílt oklevelét. D. Frigyes (Fridricus) mr. olvasókanonok keze által, a. d. 1331., amikor 

János mr. prépost, Detmarus éneklő-, Elek őrkanokok, Pál mr. székesegyházi főesp., Miklós 

Theneu-i prépost, János pesti, Tamás Zolnuk-i, Miklós csongrádi és Domokos Scigehtfu-i 

főesp.-ek a Szt. Szűz-egyházban. 
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E.: Tiszántúli Református. Egyházkerület Könyvtára. Sztojka cs. lt. 8. (Df. 275 876.) Az 

oklevél erősen vízfoltos, alul chirografált, függőpecsét nyoma látható, hátulján elmosódott 

írás. 

K. : - . 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. XIII. 62. szám. 

493.1331. 

A vasvári kápt. 1331. évi (a. d. 1331.) chirografált privilégiumlevelében átírja Jakab apát 

és a Symigium-i konvent 1303. évi privilégiumát. 

Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. jún. 17. Dl. 42 677. (Múz. Ta.) 

K.:- . 

Megj.: Az átírt oklevelet 1. Anjou-okit. I. 345. szám. 

494.1331. 

Benedek Forro-i áldozópap, Wywar-i alesp. 1331. évi oklevele átadást említ Pap-i Jakab 

fia: Machenka és Klára névalakokkal. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1408. jún. 9. > Báthori István országbíró, 1473. dec. 12. Dl. 75 919. 

(Szathmáry-Király cs. lt. 14. 1022.) (Az oklevél ezen a részén erősen rongált, az oklevél 

mellett lévő 18. századi Má. is ezért hiányos ezen a részen.) 

K.:- . 

495.1331. 

Danch mr. Zoliom-i c. tudatja, hogy megbizonyosodva Punetha fiai: Folkus c. és Ipoly 

(Ypolitus) neki és fiainak nyújtott hűséges szolgálatairól, Folkus-nak és Ipolynak adja örök 

jogon saját rétjüket, mely Gyan föld, Károly fiainak földje, és a Blathnicha folyó mindkét 
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partja között található, fiainak: László, János és István mr.-eknek, valamint Miklósnak 

beleegyezésével. A rét határai: Ke-re Zadar fiainak szántóföldje, Ny-ra Verefyz~Veresfyz 

nevű fa, amely a Blathnicha folyó partján egy szögletben található, Blathnicha folyó, Veresfyz 

bocor nevű berek, Károly fiainak határai, nagy út, mely Gyan-ba megy, nagy út, ösvény, 

Blathnicha folyó, szántóföldek. D. a. d. 1331. 

E.: SNA. Bratislava. Beniczky cs. pribóci lt. (1). S. nr. (Df. 280 429.) Hátlapra nyomott pecsét 

nyoma. 

Má.: 1. SNA. Bansky Archív. Banská Stiavnica. Selmecbányái főkamaragrófi hivatal. 

Kompromisszumos per. 2647. 3. (Df. 268 825.) (19. sz.-i). 

2. Uo. 2481. c. (Df. 268 797.) (1852. évi hiteles Má.). 

K.: F. Vm. 3. 571-572. (E.-ről). 

496.1331. 

Miklós egykori Karaz-i alesp. és István Bursua-i alesp., a Nir-i egyházak rektorai jelentik 

Miklós egri püspöknek és János mr.-nek, a püspök lelki ügyekben általános vikáriusának, 

hogy János mr. vikárius parancslevelének megfelelően (1. 174. szám) a mondott napon Varada 

faluban Lőrinc mr. megjelent a tanúival, bár a vajda fia: Móric és Medies-i István fia: István 

mr.-ek nem képviseltették magukat, és először Mark, a Nogmihal-i egyház rektora tette le az 

esküt, hogy Katha asszony, Miklós mr. erdélyi vajda özvegye az ő, valamint fr.-ek és más 

megbízható férfiak jelenlétében okt. 24-én (f. IV. prox. an. fe. [S.] Demetrii mart.) fi.-ének: 

Lőrinc mr.-nek adta hitbérét és jegyajándékát, valamint leánynegyedét. Másodszor ezt 

megbízható emberek vallomásából Butka-i Péter erősítette meg. Hasonlóképp esküdött 

Leztemer-i Benedek, V[inna]-i Dénes, és más m.-beli nemesek, ti. Leztemer-i Illés fia: János, 

Bokoch fia: István, Zirutua-i Ramacha, Butk fia: Márton Betlen-i nemesek, -i Mihály fia: 

János, Cheb-i Lőrinc fia , hosszúmezei (de Longo campo) .... fia János, Nata fia 

Miklós Lezna-i nemesek, Viskolch-i Péter fia: György, -i Péter, Vng-i nemesek -i 

Sándor és sok más nemes és nemtelen ember, akiket Lőrinc mr. odavezetett. A. d. 1331. 

E.: Dl. 85 224. (Sztáray cs. lt. 17.) Erősen vízfoltos, hártyán két zárópecsétre utaló bevágások. 

K.: Sztáray I. 67-69. 
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497.1331. 

Sopron-i (dict.) Lőrinc fiai: Jakab, János és Péter mr.-ek tudatják, hogy a Noak nevű 

birtokukból kivett, a Varatina vesnicatus alatt fekvő, szintén Varatina nevű földjüket, minden 

haszonvételével és tartozékával, szántóföldekkel, kaszálókkal, erdőkkel, malmokkal és két 

szőlővel, amelyeket egykor Mark birtokolt, Krisztus és a Dicsőséges Szűz iránti tiszteletből, 

valamint lelki üdvükért a Noak-i Szt. Szűz-monostornak és az ott szolgáló Szent Sír 

kereszteseinek adják azzal a kikötéssel, hogy a prépost v. valamely fi. azt nem idegenítheti el, 

és haszonvételeit sem használhatja. Hj.: 2 kereszttel jelölt fyz fa Zagonich-Zagonych patak 

mellett, nagy út, szöglet, kereszttel jelölt tul fa, É-ra 2 kereszttel jelölt gertian és scyl fa, 2 

kereszttel jelölt fyz és tul fa, út, kereszttel jelölt körtefa Gay mellett, kereszttel jelölt harast fa, 

kereszttel jelölt körtefa, Gay erdő, Zagonych patak, Gay erdő, kereszttel jelölt tul fa, Laz, 

kereszttel jelölt gertyan fa, Dé-re kereszttel jelölt tul fa, berek, 2 kereszttel jelölt tul fa 

Lokouch patak mellett Dé-re, nagy út Ny-ra. Erről az oklevéladók a rangidős, Jakab mr. 

pecsétjével megjelölt oklevelet adnak ki, a. d. 1331. 

Á.: csázmai kápt., 1378. aug. 18. NA. Zagreb. Donationalia. 8. (Df. 252 342.) 

K.: Smic. DC. 579-580. 
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3. Záradék 

3.1 Nyilatkozat (felvonókönyv cseréje vagy pótlása esetén): 

Ezen felvonókönyv kitöltése a rendelkezésre álló dokumentáció és helyszíni felmérés alapján történt. 

Az eredeti felvonókönyv* 
- hiányos 
- betelt 
- megrongálódott 
- elveszett 

Akkreditált Felvonóvizsgáló Állomás 

( pecsét helye ) 

Akkreditált Felvonóvizsgáló Állomás 
vezető 

Kelt.. 

*Nem kívánt szavak törlendők 
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3. 2 Átvételi bizonylat (új vagy felújított felvonó esetén): 

A gyártási számú felvonót 
a 

műszaki követelményeknek megfelelően gyártottuk. 

A felvonó egységein és annak elemein végzett vizsgálatok:* 

A felvonó a gépkönyvben szereplő műszaki jellemzőkkel üzemeltetésre alkalmas. 

Műszaki ellenőrzési osztály 
vezetője** 
(aláírás) 

(pecsét helye) 

Műszaki igazgató** 
főmérnök 
(aláírás) 

Kelt 

Egyéb*** 

*A feltüntetendők a felvonón és elemein végzett vizsgálatok. 

**A felvonókönyv a gyártó országban elfogadott rend szerint is aláírható. 
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